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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mer med? 

Droger 

Ungdomarna 

Få fler poliser i Hagfors. 

Kanske mera synliga i vardagen (utan någon särskild anledning) 

Ungdomsfylleri att synas på stan patruller attnpolis finns att tillgå 

Visa sig ibland... 

Synligheten 

Synas mer och patrullera gående som förr i tiden. 

Kriminaliter 

Fortkörning 

Fotpatrullera och bara vara synliga för allmänheteb 

Våld i nära relationer och rattfylleri. Sen vore det ju guld med mer information och tex sexuellt 

ofredande och hur man går till väga om något liknade skulle ske och tips för att förebygga 

en sådan situation. 

Synas mer ute, önskvärt med patrullerande polis 

Vara ute och stanna å prata med folk. 

Idioter som slåss 
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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mer med? 

 

Vore skönt att även ha polis här på nätter som åker runt mer 

Sexuellt ofredande och narkotikahandel och andra droger 

Ungdomarna 

Rattfylleri 

Synas 

Droger, 

Motverka droger, rattfylleri 

Synlighet 

Gå på staden å visa att dom finns 

Vistas bland folk 

Visa sig mer ute, besök skolor och informera 

Synligheten. 

Patrullering 

Dom skulle syns mer! Hemma åker dom förbi ganska ofta ändå pga att det förekommer nog viss 

narkotikaförsälning som ni har ögonen på. Ska tilläggas att jag personligen aldrig blivit störd av 

personen ifråga även om personen i fråga är hög inland. 

Visa sig mera. Upptäcka och på så vis kanske Förebygga alkoholrelaterade brott. blåskontroller 

osv 

Droger 

Vara mer ute och visa sig 

Att visa sig, det är bra! 

Visa sig mer på gatorna 

Droger o slkohol 

Synas i preventivt syfte 

Gå runt o kolla av centrum då o då.prata med ortsbefolkningen. 

Ungdomen 

Droghandeln o att inte lägga ner anmälningar så lätt.. Till slut händer det nåt o då kan det vara för 

sent.. 

Synas mer i förebyggande syfte. 

Samarbeta bättre med socialen 

Att visa mera ut både dag kväll 

Alkohol/narkotika 

Vara ute och kolla mer 
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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mer med? 

Säkerheten 

Allt 

Va ute mer och visa sig 

Mer synlighet 

Familjevåld och invandrarna 

Droger, nykterhetskontroller 

Bra om ni syntes mera 

Borde syns mer ute. Besöka skolor, titta på och prata om EPA- traktorer, mopeder mm samt att 

det är straffbart att göra vissa saker på Internet. 

Nykterhet och hastigheter, kolla upp EPA-traktorer 

Fel bil belysning, som dimljus, orange halvljus m.m. 

Visa upp sig ute i både i radiobilen och fot patrullera. Kanske besöka våra fritidsgårdar och skola 

mera. 

Synas mer 

Narkotika och brotten som följer i dess fotspår .och kanske rädda fler liv 

Visa sig mer i bostadsområden. 

Få ordning på torget främst sommaren.Inte trevligt att se detta klientel urinera överallt. 

Rattfylleri 

Vara ute mer på stan. 

Framför allt att det finns tillgängligare. Typ kvällar och helger. Då större behov finns 

Fler alkoholkontroller i trafiken 

Vara ute bland folk och visa att de finns. Fler poliser behövs. 

Komma i tid 

Ha koll på folk som langar 

Drogmissbruk 

Att patrullera Hagfors och få in fler män i sin styrka 

Sexuellt ofredande 

Att inte ta så lätt på saker 

Näthat 

Lyssna på befolkningen 

Narkotika 

Stölder 

Komma fortare på plats och ta saker på mer allvar när man ringer! 
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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mer med? 

Synas ute 

Vet ej hur de jobbar nu. 

Vet inte 

inbrotten och vara mer synliga 

Fler poliser på allmän plats för att skapa trygghet för befolkningen och oro bland kriminella 

Vara snabbt på plats, ta alla seriöst, ett direktnummer till lokala polisen vore inte så dumt. 

att få utöka sin styrka och ha fler öppettider på lokal kontor än måndag och fredag 

Ingen uppfattning 

Våldsbrott, rattfylla och misshandel 

Tycker de gör ett bra jobb när de är på plats 

Synas 

Patrullering 

Vara mer tillgängliga 

Tror de jobbar bra. Kontaktyta mot allmänheten som är deras "förlängda arm" och ögon. 

Att synas, hastighetskontroll, besöka skolklasser 

Har blivit bättre på den punkten . Men de måste bygga på sin relation med invånarna . Man 

måste få bättre respekt för dem . Kanske en liten sak , men åker polisbilarna runt och låter bli att 

blinka vid sväng och sedan tar bilister för samma sak . Då försvinner respekten . 

Vet ej 

Ingen uppfattning 

Rattfylleri 

Drog och rattfylleri 

Våld och ofredande i alla former 

Jag är övertygad om att polisen själva kan bedöma vad som bör prioriteras eller inte. 

Fortkörningar 

Det borde synas några här oftare 

Att förebygga missbruk, bekämpa missbruk. 

Få stopp på rattfyllon. 

Ha en bra dialog med politiker och kommunfolk. Exv raketskjutandet till storhelger. Helst få bort 

det, tillåtet bara exv på Vikingplanen. 

Det är bra att de är synliga. 

Mer synlig på stadens gator 

Visa sej mer på stan patrullera gående 
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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mer med? 

Att visa sig. Ha hastighet/alkoholkontroller inom bostadsområden. Undervisningen på skolor om 

droger. 

på fältet 

Synas 

drog-&alkoholrattfylla, misshandel, inbrott 

Synas mer på gator och vägar, även i Råda 

Vara ute bland människor mer 

Poliskontroller 

Ungdomar och försöka få dom att komma på rätt spår i samhället om inte föräldrarna kan 

Lokalisera ungdomar som använder droger/drogförsäljning 

Förebyggande i skolan 

Få ordning på trafiken vid skolan, 

Att finnas mer på orten och visa sig 

Att vara synliga för befolkningen. 

Vara ute och promenera mera. 

Trygg i Hagfors är ett bra koncept som jag hoppas fortsätter. Hoppas på fler resurser och synliga 

poliser. 

Synas mer i trafiken på tider då rattfyllerister oftast åker till jobbet (tidigare än övriga) 

Närvaro på skolor och i samhällena! 

Bostadsinbrott 

kan jag inte bedöma 

A-traktorer som går för fort, trafikärenden i stort. Blinkers, körkort, belysning 

Ingen åsikt 

Vara synlig bland folk. 

Vara synliga 

synas mera 

Ungdomsverksamhet 

Synlighet, jag skulle gärna växla några ord med polisen, för att höra vad som händer i min närhet. 

Visa sig mer bland folket 

Droger 

Se till att synas mer ute så folk vet att ni finnsm 

Stå mer vid höje å ta laserkontroll. Då få ni fast mer 

Visa närvaro! 
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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mer med? 

 

Motverka droger och vara mer i skolan och prata med barn och bygga en trygg relation med dem 

under uppväxten. 

Tycker ni ska kolla upp området dalen där jag vet det förekommer hot, våld, drograttfylleri & 

olovlig körning. 

Fotpatrullering vore ett bra inslag i gatubilden. 

Önskar resurser fanns så det var större bemanning i norra distriktet. Lång väntetid då polis 

bemannar hela norra distriktet med en bil på nätter/helger. 

Alkohol drog o rattfylleri vara ute å knacka dörr prata med folk bara vara synliga 

 
Närvarande på allmänt platser och tillgänglighet 

Droger ,inbrott,våldsbrott.skadegörelse.snatteri 

Poliskontroller ... Patrullering i det allmänna 

Att nå ut till ungdommar i tidig ålder 

Droger och alkohol 

Drogproblematiken. 

Synas mer utanför centralorten. Det försiggår mycket konstiga grejer en bit utanför med, speciellt 

kvällstid. 

Tycker att polisen jobbar bra med allt. 

Synas ännu mer 

Visa sig mer på gator och torg 

Lokala polisen borde få mer stöd med fler poliser och på så vis kunna cirkulera mer och i 

förebyggande syfte kunna förhindra brott 

Nykterhetskontroll 

Synas ute 

Grove brott 

Synas mera på kvällstid och helger 

O stoppa narkotikan 

Förebyggande arbete för barn och ungdomar. 

Ovanstående 

Med risk att va tjatig. Närvaro. Finnas på plats. förebygga brott 

Tycker att vi har en föredömlig polis i vår kommun. Kanske lite fler kontroller utefter vägarna. 

Kontroller utefter vägarna 

Allt som tillhör ett polisjobb 
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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mer med? 

Det skulle finnas fler poliser. 

Trafikbrott inkl. rattfylleri 

kolla ungdomarna som kör som galningar 

Att visa sig mera ute och ha mer koll på folk som kör speciellt kväll å Natte tid då ja själv sett 

många som kör som idioter på Storgatan! 

Fylleri och droger samt rattfylleri och langning 

Ökad trafiksäkerhet längs uddeholmsrakan 

Finnas ute på allmän plats där ungdomar befinner sig 

Att vara synlig både med bilar och patrullerad. 

Vet inte eftersom jag inte vet vad ni prioriterar nu. Jag förutsätter dock att ni själva vet vad som 

behöver göras. 

Rattfylleri 

Med att synas, ut och patrullera lite kanske i centrum och informera. 

Visa sig mera ute 

Att visa upp sig och finnas i närmiljön. 

Borde synas dagligen i samhället 

Hastighetskontroller 

Synas 

Att synas 

Droger, Villa inbrott 

Alkohol och droger 

Fylleristerna på torget/vid uvån. Måste dom hänga där? Kan dom inte sitta hemma i nån 

lägenhet? 

allt som har med droger att göra 

Avhysa gravt alkoholpåverkade människor från Hagfors torg med omnejd under vardagar. 

Främst att skydda och hjälpa enskilda medborgare och dess egendom när de blivit utsatta för 

brott och ge dem värdighet och genom att försöka reda ut de brott de utsatts för. Såsom stölder, 

näthat, sexuellt ofredande, misshandel etc. Polisens främsta ansvar bör vara att skydda oss 

medborgare, att leda oss mot rättvisa och inge trygghet. 

Närhet, tillgänglighet. 

Näthat 

Att fatta att t ex Gustava och Sundsjön inte Är Hagfors 

Synas mer, åka runt mer 

Trafiken 
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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mer med? 

Droger 

Kan börja med att det borde finnas polis 24h 

 

Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mindre med? 

Asylärenden 

Pappersarbete. Det kan väl en sekreterare göra, som hos läkarna. 

Fortkörning 

kolla mopeder som går 10 km/h för fort (om ni fortfarande gör det) 

Dumm fråger 

Sitta på sina kontor 

Bus tilltag 

Lägga minder tid på "olagliga" bilar (läs modifierade) och diverse andra ungdomsfordon. 

Allt jobb som görs är bra jobb. 

Felparkering 

Inget,dem gör väl sitt jobb som alla andra som jobbar 

Sitta inne på stationen 

Felparkeringar. 

Trafik hastighet 

Inget 

Klotter 

Pappet 

Cykelstölder och saker i den kategorin 

Titta på ungdomar när som cyklar 

Att kolla på ungdomar som inte gör något fel. 

Inget 

Kolla hastigheten på bilar 

Att inte bara vara på A-Traktorer, för att det är dom som ser mycket. Många är ute och åker på 

natten och det är näastan då allt händer. Det finns andra bilister att satsa på också, som t.ex 

rattfylerister. 

Administration 

Sitta inne på sitt kontor 

Parkeringsövervakning 

Att vara borta så mycket som dom är. Känns som ett laglöst land ibland. 
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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mindre med? 

Fartkontroll 

Pappersarbete.Fler civilanställda. 

Vet ej. Men mer folk ute 

Fortkörning 

Att sitta vid kontoret och inte skydda Hagfors 

Fylleri.dom bryr sig ändå inte. 

Att leta efter invandrare utan visa, leta efter våldtäktsmännen istället 

Gömma sig 

ser dom inte så mycket så jag vet inte 

Vet ej vad de jobbar med idag 

ungdomar med À-traktorer 

Flygande besiktning 

Lägga tid på "fel" saker 

Kafferaster 

Mindre pappersarbete, vilket antagligen tar mycket tid även om det är på dator. 

Vet inte vad ni lägger mest fokus på. 

Tror de kan prioritera själva 

Skrivbordsarbete 

slita byxbaken 

hastighetsöverträdelser 

Pappersarbete. Anställ en kanslist. 

De behövs alltid 

Trafik 

kan jag inte bedöma 

Felparkeringar 

Ingen åsikt 

jag vet inte, jag ser dem aldrig 

Vet inte vad som görs, vad som är prio 1 . 

Hastighetskontroller. ANSVAR OMDÖME HÄNSYN räcker långt. 

Pappersjobb 

Bilar som åker vingligt 
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Vad tycker Du att Din lokala polis borde jobba mindre med? 

Trafikkontroller! 

Inget mindre allt som görs för ett bättre samhälle är bra. 

Ingen kommentar för alla brott ska undersökas. 

Kontor jobb 

Hastighet. Jaga ungdomar som har intresse av A traktorer och mopeder. 

Inget 

Ev felparkerare 

Inget. 

Tycker det borde finnas fler poliser som fick bättre betalt. Då kunde dom jobba lika mycket med 

allt hela tiden. Skulle lugnt betala mer skatt för att ha 30 poliser placerade i Hagfors kommun. 

Hastighetskontroller 

Pappersjobb 

Små förseelser 

Felparkering 

Dom kan nog inte jobba mindre lokalt. För dom är allt för ofta i andra kommuner. 

Jag anser att man borde lämna över en del av allt pappersarbete till rent administrativ personal, 

för att på det sättet frigöra resurser till brottsbekämpning. 

Administration 

Allt pappersarbete, borde finnas annan personal. "Rätt man/kvinna på rätt plats" 

Inget de behövs ju oavsett brott 

Administration 

Fortkörning 

För dåligt insatt för att veta ! 

Dom gör ett bra jobb! 

administrativt arbete 

felparkering 

Cykel stölder 

Inget igentligen. Bra att de är ute och syns 

Cyckelstölder 

Flygande besiktningar där man gnäller över felaktigt placerade positionsljus som inte bländar 

någon. 

Att lägga tid på "brott" som saknar brottsoffer. Tanken är god men det leder inte framåt, tyvärr. 

Cykelstölder 
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Kan digitala kanaler överbrygga klyftan i kommunikation mellan 

polis och kommuninvånare ? 

Nästan samtliga har svarat ”JA” på frågan. 

 

Kan sociala medier spela en viktig roll i att minska kriminalitet ? 

Nästan samtliga har svarat ”JA” på frågan. 
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Finns det någon plats i Ditt närområde som Du tycker det är 

obehagligt att vistas på? 

Runt Wermlandia framförallt kvällstid 

Nej 

Skrik etc från asylboenden som kan va obehagliga. 

Nej 

Blinkenbergsparken torget Hagfors 

Coop på kvällstid 

Nej 

Sällan ute på kvällar, så... 

Nej 

I centrum när det är mörkt. 

Nej 

Nej 

Nej 

Blinkenbergsparken 

Nej 

Alla mörka gångvägar men främst över blinkenbergsparken där skulle jag aldrig gå 

Blinkenbergsparken och däromkring. Gärdet, Sätra. 

Blinkenbergsparken 

Centrum Uddeholm kvällstid 

Nej 

Inte för mig personligen, men generellt så är Hagfors centrala, blinkeberg, gärdet obehagligt 

Hela Hagfors vid mörker 



34 
 

Finns det någon plats i Ditt närområde som Du tycker det är 

obehagligt att vistas på? 

Obelysta platser 

Nej 

Nej 

Vet ej 

Vi bor ju inte ens i Hagfors som dem flesta prioriteringarna ligger. På vår ort är vi inte så 

betydelsefulla 

Skogsdungar 

Nej 

Nej 

Går aldrig ut när det är mörkt om jag inte har mina hundar med mig 

Nej 

Överallt på kvällstid. Dagtid undviker jag parker, Gärdet, mm vill vistas i "stan" bland människor 

I centrum 

Nej inte personligen 

Klarälvsbanan då det är mörkt å saknar kys 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Centrala Hagfors 

Låt gatubelysningen lysa större del av kvällar och nätter för att öka tryggheten och förebygga 

brott. Tycker det är en tragisk utveckling att många installerar hemlarm i sina bostäder 

av anledningen att de känner sig otrygga i sina hem, har själv installerat larm. 

Inte direkt 

Överallt 

Folktandvården 

Nej 

Blinkebergsparken 

I skogen (men det är inte människor jag är rädd för då, det är vargar) 

undviker fastighet som bebos av suspekta individer.Polisen har varit där. 

Nej 

Blinkenbergsparken 
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Finns det någon plats i Ditt närområde som Du tycker det är 

obehagligt att vistas på? 

Blinkenbergsparken 

Sättra området mellan Skålviksv.Storgatan 

Hela kommun 

Blinkenbergsparken, kyrkhedens skola, skolvägen i Ekshärad, Gärdet (bostadsområdet i Hagfors) 

Blinkenbergsparken 

Nej 

Industriområdet går man ej gärna kvällstid och ej heller Skolvägen 

hela Kyrkheden efter 22.30 då all belysning slocknar. 

Möjligen lite otrevligt gång och cykelvägar efter släckningsdags sent på kvällen. 

I staden generellt 

Blinkenbergsparken 

Gärdet bostadsområde och Filaren bostads område , cykelbanor . Blinkenbergsparken 

Blinkenbergsparken 

Nej 

Nej 

Nej 

Källsåsvägen på natten 

Blinkenbergsparken 

Nej 

Blinkenbergsparken 

Överallt 

Blinkenbergsparken om natten 

Blinkenbergsparken 

Blinkenbergsparken 

I blinkenberg när det är mörkt 

Bor på gärdet och där går jag inte gärna ut för sent om jag är ensam. 

Nej 

Nej 

Utanför Coop forum i Hagfors p.g.a alla alkoholister som är full där utanför! 
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Finns det någon plats i Ditt närområde som Du tycker det är 

obehagligt att vistas på? 

Överallt i Hagfors där gatubelysningen är släckt! 

Blinkenbergsparken kvällstid 

Gärdet 

nej för jag bor i skogen 

Vid uvån vid bryggan 

Nej 

Nej 

Blinkenbergsparken har ju spårat ur 

Blinkenbergsparken nattetid och torget dagtid 

Blinkenbergsparken 

Blinkenbergsparken, lilla bron vid uvån, Gärdet 

Nej 

Nej 

Ja, blinkenbergsparken 

Inte vad jag vet 

Gärdet,Filaren 

Centrum uddeholm kväll och natt 

Blinkenbergsparken och gångbanan emot järnverket 

Kanske... 

På vägen in till Hagfors om man ska cykla eller gå.Det är en gångväg in till Hagfors O den ligger i 

skogen inga hus på stora delar av gångbanan ingen belysning 

Överallt ensam, när det är mörkt. 

Ja de gör det. 

Utomhus överhuvudtaget när det är mörkt 

Nej 

Nej 

Runt centrum på nattetid. 

Blinkenbergsparken på kvällen. 

Vågbackens motionsområde i skymning speciellt. 

Skogen 

Nej 

På de flesta ställen när det är mörkt. 
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Finns det någon plats i Ditt närområde som Du tycker det är 

obehagligt att vistas på? 

Nej 

Centrum 

Några bostadsområden i Hagfors där man vet att missbrukare vistas 

Blinkenbergsparken när det är mörkt 

Blinkenbergsparken 

i mitt hem i skogen om jag ser "skumma"bilar och läst om inbrottsvåg o.dy. 

Nej 

Vid tillställningar där mycket alkohol konsumeras 

Alla ställen när det är mörkt 

Nej 

Nej 

Sund när inga lampor lyser 

Nej 

I parker 

Inte dagtid. Kvällstid känner jag mig otrygg utomhus 

Överallt när det är mörkt. 

Nej 

Nej 

Överallt i mörker. 

Ha ha Vad ska man svara på det... säkrare här än i en storstad 

Nej 

"Järnvägen" Dalen/Geijersholm 

Blinkenbergsparken 

Blinkenbergsparken 

Blinkenbergsparken 

Blinkenbergsparken 

Nej 

Blinkenbergsparken 

Torget i Hagfors 

Jag törs inte gå utomhus på stjärnsforsvägen i uddeholm efter att det blivit mörkt. 
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Finns det någon plats i Ditt närområde som Du tycker det är 

obehagligt att vistas på? 

Blinkebergparken 

Nej 

Nej!! 

Omkring "Romernas" tillhåll 

Vissa gång- och cykelbanor till bostadsområdena där släcks gatubrlysning alldeles för tidigt. 

Vissa huvudstråk borde lyssna hela natten. Många ungdomar tar sig hem via dem 

från aktiviteter/träningar året om. 

Stjärnforsvägen källaren 

Överallt där inte tillräcklig belysning finns. Gångvägar vid skolan Torget mm 

Parker, ensliga gång och cykelvägar. Tex den som går från Hagälven förbi järnverket och hela 

vägen till Brostugan. 

Runt Uvån och i Blinkenbergsparken kvällstid 

Nej 

Hemma 

torge,t runt golfbanan 

Nej 

Blinkenbergsparken nattetid 

Nej 

I centrum 

Blinkenbergsparken 

Blinkenbergparken, Storgatan 

Ja, längs med Skolvägen i Ekshärad när det är kväll. Kan vara lite otäckt. 

Nej 

Undviker att gå på vissa platser när det blivit mörkt-där jag tidigare gått! 

Filaren + Gärdet 

Blinkenbergsparken 

Nej, jag är ingen förskräckt sort, jag känner mig aldrig rädd nånstans i vår kommun. 

I centralorten 

Nej 

utom när det är mörkt 

Nej 

Det är på dom flesta ställen eftersom dom har så dåligt med belysning tänt i kommunen. 
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Finns det någon plats i Ditt närområde som Du tycker det är 

obehagligt att vistas på? 

Så fort det är mörk vågar jag inte gå ut om jag är själv! 

Nej 

Vissa bostadsområdet i hagfors ibland på mitt arbete 

Nej 

Platser där det är mörkt och ingen belysning 

Nej men låter inte barnet gena över blinkenberg när det börjat skymma tex. 

Vågbackens friluftsområde, Blinkenbergsparken, Centrala Hagfors nattetid 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

vid älven 

Blinkenbergsparken, kvarter där nattbelysning inte finns 

Torget vid coop 

Nej 

Nej 

hagfors på kvällen 

Jag tar aldrig en promenad förbi Wermlandia ensam längre. Jag har mött otrevliga personer och 

fått höra obehagliga saker av män som bor där. En person har till och med följt efter mig ett 

tillfälle, ända hem på bakgården. Det är väldigt trist och jag är litet orolig. 

De flesta ställena efter mörkrets inbrott. 

Där det inte finns belysning 

Gärdet och Filaren 

Nej 

Ja 

borde finnas alternativ till frågan typ är du man eller kvinna....frågan som den är ställd 

nu...kommer ge missvisande svar 
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