
Lokala medborgarlöften i Hörby, maj-aug 2019 (kvartal 2)
Uppföljning 

1. Dialoger
Löfte Kvartal 2 Kvartal 3
Polisen tillsammans med kommunen, 4 st genomförda
eller på var sitt håll, kommer att genomföra 
minst två  trygghetsdialoger i Hörby
kommun under 2019 med syfte att öka
 tryggheten för de som bor och vistas i 
kommunen.

Anmärkningar: 3 medborgardialoger  - maj (Önneköp, Hörby, 
Ludvigsborg) samt 1 vandring med fokus trafik (Hörby)

2. Utbildningsinsatser
Löfte Kvartal 2 Kvartal 3
Polisen och kommunen kommer ha minst Blåljusdagar för åk 4 (2 tillfällen i maj)
 fyra riktade utbildningsinsatser för ökad Narkotikaföreläsning för vårdnadshavare
trygghet.

Anmärkningar: Samtliga vårdnadshavare för elever åk 7-9 Hörby
kommun bjöds in till föreläsning om narkotika (maj)
Utöver nämnda insatser sker möten med 
kommunala verksamheter och 
medborgare för info. om brottsförebyggande 



åtgärder, tex grannsamverkan.

3. Narkotikainsatser och rapporter 
Löfte Kvartal 2 Kvartal 3
Polisen ska utföra minst 6 narkotikainsatser 3 st rapporter om narkotikamissbruk unga individer Sök med hund kommunbibliotek*
samt finnas i miljön där unga vistas och i 15 3 st rapporter om nark.missbruk hos unga*
 fall upptäcka markotikamissbruk hos unga
 individer

Anmärkningar: *190822, inget anträffat
*190821

4. Riktade trafikkontroller 
Löfte Kvartal 2 Kvartal 3
Polisen ska ha minst sex riktade trafikontroll  12 kontroller
Kontrollplatserna ska, i den mån det går, 
styras av tips, önskemål och underrättelser
från medborgarna samt på platser som är 
olycksdrabbade 
Anmärkningar: Kontrollplatser utifrån inkomna synpunkter samt 

olycksdrabbad vägsträcka. 18 bilister rapporterade för
trafikbrott. Mobil fartkamera använd på två platser i 
Hörby (RV13 o Råbyvägen) 

5. Öckerö
Löfte Kvartal 2 Kvartal 3
Kommunen ska arbeta enligt Öckermodellen Pågående
för att minska drog- och alkoholanvändningen
hos unga 



Anmärkningar:

6. Förebygande mot tobaksanvändning hos unga
Löfte Kvartal 2 Kvartal 3
Polisen och kommunen ska arbeta Informationsmöte mellan kommun, tobakssäljare 2 kontroller utförda i aug*
förebyggande mot tobaksanvändning hos och polis
unga

Anmärkningar: I samband med ny tobakslag. Information om egen- *Polisen
kontrollprogram och tillstånd 

7. Åtgärda skadegörelse och klotter
Löfte Kvartal 2 Kvartal 3
Kommunen ska omedelbart åtgärda Pågående
skadegörelse och klottr samt nedskräpning på
 kommunal fastighet och mark.

Anmärkningar: Klagomål på klotter och skadegörelse
kommer in via app, mail och telefon. Åtgärd 
sker snabbt efter klagomål. Via appen "tipsa 
Hörby kommun".
Arbetsgrupp bildad under juli maa flertalet skadegörelser
 i kommunen. Syfte att intensifiera samverkan



 mellan polis, kommun och räddningstjänst samt minska 
mängden skadegörelse (nedgång av antal anmälningar)

8. Byavandringar
Löfte Kvartal 2 Kvartal 3
Vid byavandringar ska trygghet beaktas. 1 vandring Ludvigsborg
Polisen ska närvara vid minst en byavandring.

Anmärkningar: Kommunen genomfört 28 maj 
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