Enkät Herrljunga: Företagarnas bild
I samband med företagsmässan i Herrljunga 22 -24 april 2016 delades en enkät ut
till företagarna i kommunen. Nedan redovisas frå gorna samt en sammanfattning
av de svar som inkommit. Efter sammanfattningen av svaren bifogas också, i
kursiv stil, utvalda citat från svaren.



Vilka brott orsakar mest störningar/kostnader för ert företag?
(t ex bedrägeri, inbrott, stöld, skadegörelse)
Svar:
I stort sett alla som svarat på enkäten har uppgett stöld som det brott som orsakar mest
problem. Det handlar om framförallt inbrott, dieselstölder, metallstölder och stöld från
transporter. Skadegörelse på byggnader, staket och fordon (ofta i samband med
dieselstöld) är det också många företag som har problem med. Den tredje kategorin
som utmärker sig är it-brottslighet såsom dataintrång, hackning av hemsidor, etc.
En uppger att han slutat att anmäla stölder och skadegörelser på sitt företag då det
ändå aldrig leder till något.
Stöld under transport från fordon på vägarna, lag om vilotid gör att bilarna står still
längre perioder och ibland är det omöjligt att stå skyddat
Ett företag skriver att de varit helt fria från brott sedan 90-talet då larm och
bevakning infördes.
En företagare skriver att det innebär stora kostnader att återställa efter en it-attack
eftersom försäkringar ofta inte ersätter IT-relaterade skador.



Vilket brott påverkar ert företag särskilt negativt?

Svar:
Samma som ovan, d.v.s. stölder, skadegörelse och IT-brott (dataintrång, hackning,
bedrägerier).



Vad är ditt förslag på vad polisen kan göra åt problemet?

Svar:
Alla svarar att de vill se en ökad polisiär närvaro. Att det blir fler poliser som är ute och
ronderar och syns. Några önskar en polisstation/poliskontor i Herrljunga. Någon anser att
polisen ska ha en nolltolerans mot småbrott och en annan tycker att polisen ska bli bättre
på att informera (oklart om vad) och snabba på utredningarna.
Mer poliser krävs i lilla Herrljunga samt en ökad närvaro. Jag kan knappt minnas när jag
såg en polis i Herrljunga sist.
På vissa ställen lägger man ned förundersökningar p.g.a. resursbrist. Buset lär sig detta,
målsägarna tappar förtroendet för rättsväsendet. Det blir rena försäkringsärenden där
polisanmälan är någon slags formalia som ingen vet nyttan med. Slopa kravet på
polisanmälan av brott som ändå bara blir försäkringsärenden och frigör stora resurser
från polisen som kan göra annat.



Vilket brottsområde tycker du att polisen borde fokusera mer på?

Svar:
De allra flesta tycker att polisen borde fokusera på de brott som man också upplever störst
problem med. Det vill säga olika former av stölder (inbrott i bostad, inbrott på företag,
dieselstölder), skadegörelse och IT-brott. Många vill också att polisen arbetar mot droger
(handel och missbruk) hos framför allt ungdomar. Någon nämner också att polisen borde
jobba förebyggande med nyanlända ungdomar



Kommunpolisens roll är att driva polisens brottsförebyggande arbete. Är ni positiva
till att medverka i olika forum för att i samverkan diskutera orsaker och åtgärder för
att minska brott?

Svar:
Alla är positiva till att samverka med polisen.



Hur jobbar ni förebyggande idag?

Svar:
Tömma tankar på maskiner vid arbetsdagens slut.
Tömma bilar på utrustning i den mån det är möjligt när man parkerar för dagen.
Bevakning på arbetsplatser.
Bevakningsföretag som patrullerar vid tillfälliga stopp typ midsommar och jul.
Larm och övervakningskamera samt patrullerande securitasvakt någon gång per natt.
Bra belysning runt fastigheten.
Automatiska brand- och inbrottslarm.
Höjder på häckar och buskage.
Kameraövervakning.
Byte till säkrare dörrar.
Hålla mjukvara uppdaterad för att försvåra för hackare.
Aktivera och sysselsätta ungdomar.

Sammanställt 2016-05-10
Av polisen i Herrljunga/ Vårgårda

