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Kommunstyrelsen

Trygghetsmätning i Höörs kommun 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Information om utförd Trygghetsmätning 2017 läggs till handlingarna.
Informationen lämnas till Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
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
slupmässigt 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
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 trygghetsuppfattning och bedömning av Polisens lokala
insatser. Resultaten skall ligga till grund för planering och uppföljning av Polisens lokala
verksamhet samt kommuner och andra aktörer i arbetet med brottsförebyggande - och
trygghetsskapande åtgärder. Trygghetsmätningen genofördes av Institutet för
kvalitetsindikatorer som är specialiserade på att genomföra enkätundersökningar, främst
inom offentlig verksamhet.
Indikatorer
I enkäten får de tillfrågade svara på ett antal frågor där de får vikta sitt svar mellan 0 och
6, där 0 betyder obefintliga problem, medan 6 är mycket allvarliga problem.
Analysmodellen för svaren i trygghetsmätningen är utifrån vad som är ”normalt” i Sverige
och ger problemnivåer mellan 0-6, där 0 indikerar på obefintliga problem och 6 är mycket
allvarliga problem.
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För att kunna jämföra olika geografiska områden skapade man 2007 ett index
(problemindex) utifrån mätningarna i över 200 kommuner sedan 1997 vilket utgörs som
en form av medelvärde på vad som är normalt i Sverige.
Resultat
Problemindexet för 2017 blev 2,0 vilket var samma som 2016 och som var 1,65 2015.
Överlag i Sverige ser man en ökad otrygghet
Av de 600 enkäter som skickades ut svarade 62% på den 2017.

Lars Nilsson
Räddningschef
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