PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-13

1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2018/77

§ 24 Informationsärende: Trygghetsmätning i
Höörs kommun 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Den lämnade informationen läggs till handlingarna.
2. Informationen ska lämnas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Räddningschef Lars Nilsson och stf. räddningschef Joakim Ilmerud informerar om den
årliga trygghetsmätningen som genomfördes i Höörs kommun 2017.
Trygghetsmätningen i genomfördes mellan 4 september och 12 oktober och skickades ut
till 600 invånare i åldern 16-85 år boende i Höör kommun. Urvalet har tagits ur
folkbokföringen utifrån postnummerområden i kommunen och har skett i ett obundet
slumpmässigt urval inom kommunen.
Till året undersökning gjordes en indelning där man skickade ut 300 enkäter till Höör
tätort och 300 enkäter till boende utanför tätorten. Tidigare år har man inte haft någon
indelning utan man har tagit fram ett sammanvägt värde över hela kommunen. Mätningen
tar alltså fram hur medborgarna upplevde sin trygghet och om man blivit utsatt för något
brott under senaste 12 månaders period.
Om mätningen
Mätningen görs i syfte att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av
ordningsstörningar, samt allmänhetens trygghetsuppfattning och bedömning av Polisens
lokala insatser.
Medborgaren värderar sina svar utifrån en skala 0-6 där 0 = att medborgaren inte
upplever problem och 6= att medborgaren upplever allvarliga problem.
Resultaten ligger till grund för planering och uppföljning av Polisens lokala verksamhet
och kommuner och andra aktörers brottsförebyggande - och trygghetsskapande åtgärder.
Trygghetsmätningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer som är
specialiserade på att genomföra enkätundersökningar, främst inom offentlig verksamhet.
Trygghetsmätningen i genomfördes mellan 4 september och 12 oktober och skickades ut
till 600 invånare i åldern 16-85 år boende i Höör kommun. Urvalet har tagits ur
folkbokföringen utifrån postnummerområden i kommunen och har skett i ett obundet
slumpmässigt urval inom kommunen.
Resultat 2017
2017 års trygghetsmätning fick ett samlat indexvärde på 2. Det är samma resultat som för
2016. Svarsfrekvensen var 62 procent.
Justerande
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Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseTrygghetsmätningen.docx
2. Trygghetsmätning Höör KS.pdf
3. 2017 till 2012 Trygghetsmätning Höörs kommun.pdf
4. 2017 Trygghetsmätning delområden.pdf
_____
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