26 november 2021 – Svar på Brev till Sonesson, (skickat via e-post ifrån

Zbigniew Glowacki, onsdagen den 24 november 2021 12:16)
------------------------Hej Zbigniew,
Sedan november 2020, det vill säga det senaste året (och tidpunkten jag tillträdde som
säkerhetschef) har säkerhetsenhetens vakter i varit i Hjärup under nästan alla arbetspass, dels
ronderande med bil, dels patrullerande till fots. Det har inneburit närvaro under sex dagar i veckan,
varierande tidsmässigt per dag. Närvaron det senaste året har varit betydligt högre än de föregående
åren. Den frekventa närvaron i Hjärup kommer att fortsätta under 2022. Säkerhetsenheten kommer
nästa år att arbeta årets alla dagar och med utökade timmar nattetid. Ambitionen är att tid förläggs i
Hjärup samtliga dessa dagar.
Vi kartlägger systematiskt brottslighet och otrygghet i kommunen. Säkerhetsenheten, polisen,
socialtjänsten, kommunens fastighetsbolag samt väktarbolag träffas varje vecka och samlar in
information, kartlägger, analyserar, bestämmer insatser och följer upp insatser. Vad som händer i
Hjärup är precis av samma vikt som det som händer i övriga delar i kommunen. Vi har god kännedom
om hur det ser ut när det gäller otrygghet/brottslighet i Hjärup.
I den årliga trygghetsundersökning som polisen genomförde under sommaren/hösten 2021 uppvisar
Hjärup de bästa siffrorna någonsin. Svaren på 32 frågor sammanvägs till ett trygghetsindex som
sträcker sig från 0 (inga problem alls finns) till 6 (mycket alarmerande problem). Hjärups
problemindex blev 1,16 vilket är den bästa siffra som mätts upp i Hjärup under de omkring 15 år som
undersökningen genomförts. Motsvarande siffra för Staffanstorps tätort är 1,72 (vilket också är en
bra siffra sett till omvärlden). De frågor som rör otrygghet utomhus har ett index på 0,86 vilket kan
jämföras med Staffanstorps tätort som har ett genomsnitt på 1,86 på motsvarande frågor. Med
andra ord - Hjärup är bland de tryggaste platserna det går att finna i Sverige. Detta stöds även av
siffrorna för den verkliga brottsligheten.
De goda siffrorna till trots, vi är väl medvetna om att Hjärup inte är förskonat från kriminalitet,
ordningsstörningar med mera. Vi kommer inte att slå oss till ro utan fortsätta arbeta med ambitionen
att öka tryggheten och säkerheten ytterligare. Är i det arbetet tacksam för all input vi kan få. Hör
gärna av dig om du har ytterligare frågor.
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