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Återkoppling medborgarlöften Hörby
Återigen är det dags för en kort sammanställning över medborgarlöftesaktiviteter som
har utförts i Hörby under 2019. Löftena är i det närmaste uppfyllda redan nu, även om
löftena sträcker sig till och med den 30 april 2020. Detta ger oss att vi skulle kunna ha
ännu högre ambitioner inför kommande medborgarlöften. Vad dessa kommer bestå i
vet vi ännu inte, de ska tas fram i samverkan med kommunen.
Den 21 november hölls en medborgardialog på Ica i Hörby. Även om vi stod där en
sen eftermiddag, medvetna om att det kan vara stressigt att också hinna prata med oss
när man ska handla inför kvällens middag, var dialogerna många och goda. Våra frågor byggde på trygghetsmätningen för att vi bättre ska förstå delar av resultatet av
trygghetsmätningen.
I början av terminsstarten träffade polisen i lokalpolisområde Eslöv samtliga elever i
årskurs 7 under deras lägerverksamhet i Hästveda. Vi hade en hel del bra diskussioner
och resonemang kring olika ställningstaganden i frågor som rörde både brott och moral.
Under våren hölls en föreläsning om narkotika och dess effekter. Dessvärre blev föreläsningen inte så välbesökt och vi lovade att försöka hitta ett annat sätt för att nå ut
med vår information. Så – under hösten har samtliga föräldramöten som anordnats på
högstadieskolorna i Hörby besökts. Föräldrar och vårdnadshavare har fått information
om narkotika; dels om vad lagen säger, problembilden för Hörby, vad man som förälder och vårdnadshavare kan vara uppmärksam på, och var man vänder sig för att få
råd och hjälp.
Under hösten intensifierades arbetet mot narkotika, genom att en grupp poliser fick ett
särskilt arbetsfokus på narkotika och narkotikabrotten i lokalpolisområdet. Denna
satsning har resulterat i fler kontroller av unga påverkande personer. En del kontroller
har senare kunnat leda vidare, bland annat till anträffande av narkotika, som då tagits
i beslag. Löftet med att utföra minst 15 kontroller på unga individer som misstänks
röra sig i miljöer där narkotika förekommer är på god väg att uppfyllas.
14 riktade trafikkontroller har upprättats utifrån inkomna klagomål och olycksdrabbade vägavsnitt. Minst ett tjugotal ordningsböter har skrivits, de flesta gällande hastighetsöverträdelser. En förare rapporterades för att ha pratat i sin mobiltelefon. Platserna för kontrollerna har bland annat varit på Ystadsvägen vid Georgshillsskolan och
Bronsgatan/Kristianstadsvägen men också i Osbyholm och på RV 13.
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Nästa återkoppling kommer i samband med att nuvarande medborgarlöften löper ut.
Information om samtliga medborgarlöften i Hörby finns här: https://polisen.se/om-

polisen/medborgarloften/horby/
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