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Sammanfattning av Polisens
årliga trygghetsmätning
Trygghetsmätningen görs årligen av Polisen och
Svalövs kommun och syftet är att få en större
kunskap och förståelse om vad allmänheten har
för uppfattning om tryggheten i kommunen. Enkäten skickas slumpvis ut till kommuninvånare
i åldern 16-85 år och nu är resultatet från årets
trygghetsmätning sammanställt.
Precis som 2018 har mättningen genomförts i kommunens
sex tätorter genom att skicka ut 300 enkäter till invånarna i
respektive tätort. Att dela upp kommunen i olika mätområden
har gett ett bra underlag för kunskap om vad som oroar eller
inte i våra tätorter.
Totalt sett för hela Svalövs kommun, utifrån enkätens 32
olika mätområden, har den upplevda tryggheten minskat
något sedan 2018 men resultatet är fortfarande bättre än för
både 2016 och 2017.
Tittar man speciﬁkt på tätorternas summerande resultat
så är det i Kågeröd, Röstånga och Teckomatorp som den
upplevda tryggheten minskat, medan man i Billeberga och
Tågarp känner sig tryggare. I Svalövs tätort är resultatet i
stort sett oförändrat utifrån förra året.
– I alla kommunens tätorter visar enkäten, precis som tidigare år, att de största upplevda problemen är olika former
av traﬁkrelaterade problem. Till exempel gäller det bilar som
kör för fort, att det buskörs med mopeder och att traﬁkregler inte respekteras. När det gäller oron för inbrott så ligger
den på samma nivå som vid 2018 års mätning, även om
den sjunkit sedan 2016 och 2017, säger Björn Johnsson,
kommunpolis.
För kommunens olika tätorter visar enkäten att man i
Röstånga oroar sig för bostäder som tillhåll och i Billeberga
är invånarna oroliga över höga hastigheter i traﬁken. Här uppfattar man också mycket skadegörelse och nedskräpning.
Även i Teckomatorp sticker nedskräpning och skadegörelse
på utemiljön ut i undersökningen som ett problem. I Kågeröd
är man oroad över traﬁkrelaterade problem och här har man
också lågt förtroende för polisen. I enkäten är det Tågarp som
summerar den högsta upplevda tryggheten i kommunen,
trots att invånarna visar lågt förtroende för polisen.
– Trots att risken att utsättas för brott är låg i vår kommun
så är det viktigt att känna av vad medborgarna upplever.
Därför är trygghetsmätningen viktig då resultatet ger oss ett
underlag att arbeta vidare med. Bland annat kommer den att
användas i arbetet med kommande överenskommelse om
samverkan mellan kommun och polis samt polisens medborgarlöfte, säger Björn Johnsson.

Fakta – trygghetsmätningen
Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet av Polisen sedan mitten av 1990-talet. Syftet är att ta
reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, mer konkreta trygghetsuppfattningar och
bedömning av Polisens lokala insatser.
Enkäten behandlar totalt 32 olika områden där undersökningsresultatet redovisas i indexsiﬀror mellan 0 och
6, där 0 indikerar ”närmast obeﬁntligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”. Varje tätort och
kommunen som helhet får sedan ett så kallat ”problemindex”.
Problemindex

2019

2018

Svalövs kommun
Billeberga
Kågeröd
Röstånga
Svalöv (tätort)
Teckomatorp
Tågarp

2,06
1,81
2,06
2,21
2,12
2,43
1,56

1,87
2,00
1,56
1,87
2,03
2,00
1,81

Det är först 2018 som undersökningen också genomfördes för respektive tätort. Tidigare har den bara gjorts
kommunövergripande.
En sammanfattning av polisens trygghetsmätning ﬁnner du på: www.svalov.se/
trygghetsmätning2019 eller genom att
skanna QR-koden här intill.

Dags att söka
stipendium
Stiftelsen August Christerssons stipendiefond lämnar stipendier åt skötsamma, ﬂitiga och begåvade ungdomar vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för
av staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall vara
folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i Norrvidinge, men även sökande som varit tvungen att folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, kan
komma ifråga.
Ansökan sänds till stiftelser@svalov.se eller postas
till Stiftelsen August Christerssons stipendiefond, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och ska vara inkommen
senast den 31 december 2019.
Bifoga studieintyg eller annat som styrker din studieplats samt personbevis. Inga formella krav i övrigt
ställs på ansökan men den ska innehålla nödvändiga
kontaktuppgifter. Personbevis beställer du från Skatteverket.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
25 november 2019, kl. 18.30.
På grund av en gedigen dagordning hålls vid behov
ett fullmäktigesammanträde även på tisdagen den
26 november 2019, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
n Allmänhetens

frågestund (25/11)
2020, plan 2021-2022
n Justering av VA-taxa, taxa för tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor samt taxa för automatiska brandlarm
n Efterutdelning avseende lokal- samt bostadsbolag
n Budget

Information om budget 2020 och plan 2021-2022 för
Svalövs kommun kommer att ges på sammanträdet. Efter
informationen har allmänheten möjlighet att ställa frågor
om budgeten. Frågestunden begränsas till 30 minuter
och avser endast detta ärende.
Föredragningslistan med samtliga handlingar ﬁnns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna ﬁnns också
att hämta i kommunhusets reception.

Julbasar på Garvaren

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Daglig verksamhet bjuder in till julbasar.
När: torsdag 5 december kl 10.00-14.00
Var: Garvaregatan 4, Teckomatorp

Ann Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Hantverksmässa och ﬁkaförsäljning.
Alla saker är handgjorda med fokus på återvinning.
Varmt välkommen!

Anhörigcafé
Bli vän med din smartphone.
När: torsdag 5 december kl 14.00-16.00
Var: Ängslyckan, Västergatan 33, Teckomatorp
Entré: gratis
Anmälan: senast den 2 december till anhörigsamordnaren,
tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se.
Vi ﬁkar och gör några övningar så att du lär känna din telefon
bättre. Anhörigstödet bjuder på ﬁka.
Välkommen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
n Lärare Ma/NO/Teknik till åk 7-9
2019-11-23
n Förskollärare till Ekdungens förskola
2019-11-25
n Lärare, 4-6 svenska och engelska
2019-11-30
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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