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Kommunstyrelsen

Trygghetsrådet Trygga Höör –
minnesanteckningar från mötet 2019-11-25
Tid: 09:00 – 11:00
Lokal: Mejeriet 4, Mejerigatan Höör
Deltagare: Johan Svahnberg, kommunstyrelsens ordförande, Susanne Andersson, första
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Margareta Johansson, ordförande i
socialnämnden, Erik Mårtensson, ersättare i nämnden för kultur, arbetsmarknad och
folkhälsa, Michael Andersson, kommundirektör, Lisbeth Bonthron, barn- och
utbildningschef, Ewa Näslund, socialchef, Catharina Pålsson, chef för kultur,
arbetsmarknad och folkhälsa, Anna Johansson, kommunpolis, Per Björkman,
räddningschef, Dan Bengtsson, säkerhets- och trygghetssamordnare.

Dagordning:
1. Trygghetsmätning
Anna Johansson går igenom den lokala trygghetsmätningen från polisen. Höör
har förbättrat sitt index till 1.81 vilket är bäst i lokalpolisområdet. Faktorer som
anses störande är nedskräpning och buskörning. Andelen av befolkningen som
inte har varit utsatt för något brott har förbättrats till 83,2%.
Anna ska redogöra för mätningen på kommunstyrelsen den 14 januari. (sedan
mötet hölls har detta förändrats XX kommer att föredra resultatet på
kommunfullmäktige i januari 2020.)
2. Trygghetsmätning i skolan
Diskussion om mätningen ska göras för högstadieelever i kommunen. Anna ska
undersöka möjligheten att genomföra undersökningen även i åldersgruppen för
högstadieelever. Diskussion fortsätter vid nästa möte.
3. Samverkansdokument
Ewa Näslund leder arbetet med nytt samverkansavtal tillsammans med polisen.
Utkast ska vara klart 1 mars för behandling inför KF.
4. Medborgarlöften
Diskussion kring medborgarlöftena 2019 och 2020. Halvårsuppföljning
eftersträvas i framtiden samt att löftena för 2020 ska innehålla punkter som inte är
ordinarie verksamhet. Löftena ska vara klara till nästa Trygga Höör möte.
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5. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Arbetet fortskrider för att ta fram en handlingsplan. Diskussion kring syftet med
planen och lägesbilden idag. Utkast ska vara klart 1 mars för behandling i
kommunstyrelsen.
6. Kommunikationssystem
Per och Dan redogör för Cocrisis som kommunikationssystem vid kriser. Frågan
skickas till ledningsgruppen för vidare diskussion.
7.

Nästa möte
Måndagen den 2e mars kl. 15.00.

Vid pennan
Johan Svahnberg
Kommunstyrelsens ordförande

