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Trygghetsmätning i Uppvidinge 
Så ligger det till 2019: Mycket låg utsatthet för brott 
Invånarnas oro att bli utsatta för inbrott i bostad och förråd ligger på samma nivå som tidigare. 
Samtidigt visar mätningen att nio av tio invånare inte har varit utsatta för något som helst brott 
under året. Mätningen visar att invånarna i Uppvidinge är fortsatt oroade över bilister som kör 
för fort och över buskörning på moped. Under hösten har alla 58 kommuner som ingår i 
Polisregion Syd mätt invånarnas upplevda trygghet. I Uppvidinge kommun har slumpvis 
utvalda mellan 16 och 85 år gett svar på frågor om vilka problem med oordning, otrygghet, 
utsatthet och oro för brott man känner. Frågor om Polisens närvaro har också ställts. Mätningen 
ska ge en fingervisning om invånarnas behov av kommunalt och polisiärt arbete och vilka 
långsiktiga prioriteringar som ska göras. Polisen och kommunen bryr sig om de lokala 
problemen.  

Vilka frågor ställs i trygghetsundersökningen? 
Frågorna inom drygt trettio områden är samma varje år, så att jämförelser kan göras. Några 
exempel: 

 Vilka problem finns i trafiken?
 Tycker du att det är problem med nedskräpning/skadegörelse/bråk där du bor?
 Har du varit utsatt för fysiskt våld/stöld under de senaste 12 månaderna?
 Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att utsättas för inbrott?
 Har du under de senaste månaderna avstått från aktiviteter på grund av otrygghet?
 Hur är sammanhållningen bland de boende i ditt bostadsområde?
 Bryr sig Polisen om problem där du bor?

Många i Uppvidinge är trygga och få har utsatts för brott 
Problemen i lokalpolisområdet och i Uppvidinge är desamma som föregående år: bilister kör 
för fort, buskörning med mopeder och allmän oro för inbrott. Det finns också kritik mot Polisens 
lokala arbete, framför allt gäller det att invånarna saknar Polisens närvaro. En positiv trend 2019: 
Fler invånare anser att Polisen engagerar sig i 
de lokala problemen, främst märks detta i södra 
Uppvidinge. Inga egentliga problem ökar i 
kommunen. Utsattheten för brott är fortsatt låg. 
Nära 9 av 10 som besvarade enkäten angav att 
de inte hade varit utsatta för något brott över 
huvud taget under det senaste året.  

Återkommande  problem

Bilister kör för fort
Buskörning med moped
Oro för inbrott
Låg polisnärvaro
Nedskräpning
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Vi ökar tryggheten tillsammans 
Svaren i trygghetsmätningen visar att risken att råka ut för brott är fortsatt låg i 
Lokalpolisområde Nybro, dit Uppvidinge och fem andra kommuner hör, däribland Lessebo och 
Tingsryd. Oron att drabbas av brottslighet är, liksom tidigare, högre än risken att råka ut för 
brott. De största problem som medborgarna upplever är bilister som kör för fort, buskörning 
med moped och oro för bostadsinbrott. Ett nytt problem som tas upp 2019 är nedskräpning. Åt 
flera av problemen kan invånarna själva göra mycket: sänka hastigheten i trafiken, se till att 
ungdomar får med sig säkerhetstänk vid köp av moped eller a-traktor, stärka samhörigheten i 
bostadsområdet och lägga skräp där det ska vara. Tillsammans ökar vi tryggheten i samhället.  
 

Hur används trygghetsmätningen?  
Trygghetsmätningen är en del i planeringen av det brottsförebyggande arbetet i kommunen. 
Vad gör att bilister kör för fort, att buskörning förekommer och att nedskräpning ökar? Skälen 
bör analyseras, så att rätt åtgärder kan riktas mot orsakerna till problemen.  
 

Visa hänsyn i trafiken 
Trygghetsundersökningen visar att många invånare tycker att det finns risker i trafiken. Några 
råd för en ökad säkerhet:  

 Visa hänsyn i trafiken genom att sänka hastigheten och anpassa körningen till rådande 
förhållanden. 

 Tänk särskilt på säkerheten för gående, hjulburna och andra oskyddade trafikanter. 
 Ungdomar som kör moped eller A-traktor ska också följa trafikregler. Föräldrar har en 

viktig uppgift i att engagera sig för ökad trafiksäkerhet. 

 

Hur ser brottsstatistiken i Uppvidinge ut?  
Polisen redovisar anmälda brott som kommer dem till kännedom. Det kan ske på två vis: en 
anmälan görs av någon som har utsatts för brott eller en polisman gör ett ingripande och 
upprättar en anmälan. Det totala antalet anmälda brott i Uppvidinge var under förra året 655. 
Sedan 2010 har antalet anmälda brott varierat, från 555 (2017) till 831 (2012). År 2018 
genomfördes 13 fullbordade inbrott i permanentbostäder och fritidshus i Uppvidinge. Antalet 
fall av skadegörelse, där klotter ingår, visar ingen större förändring i förhållande till tidigare år. 
Under 2018 anmäldes 55 fall av skadegörelse. Trafikbrotten 2018 var något fler än 2017, 78 
stycken. Trafikbrotten är ändå relativt få, vilket inte behöver betyda att brotten faktiskt är få, 
eftersom antal anmälda brott är beroende av att Polisen är på plats och utför aktiviteter. Hur 
ofta trafikkontroller, och även drogkontroller, genomförs, styr alltså antalet anmälda brott.  
 

Trygghetsmätningens problemindex 
I Uppvidinge kommun har ett index, normalvärde vad gäller trygghet, beräknats utifrån 
faktorer specifika för just vår kommun. I trygghetsmätningen är normalvärdet 2 på en skala från 
0 till 6. Skalan gäller alla kommuner. Värde 0 innebär närmast obefintliga problem medan värde 
6 är alarmerande påtagliga problem. I de senaste fem årens mätningar hamnar Uppvidinge 
under index 2, alltså på en lägre nivå än ”normalnivå”. I år är värdet för kommunen 1,68. Även 
om läget är gott kan förbättringar alltid göras och förebyggande arbete stärkas på olika vis.   
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Uppvidinge kommun och Polisen samverkar 
I Uppvidinge samverkar Polisen med kommunen i det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. 
Målet för rådets arbete är att samverka för ökad trygghet genom att prioritera åtgärder utifrån 
läget i kommunen. Kommunen och Polisen arbetar tillsammans och genomför bland annat 
trygghetsvandring och informationsmöte för medborgare. Polisen har också informerat all 
skolpersonal angående hantering av grövre våld och ökat sin strategiska medverkan i det lokala 
brottsförebyggande rådet. Uppvidinge kommun och Polisen fokuserar på sina respektive 
arbetsuppgifter i det dagliga arbetet, samtidigt som samverkan sker i gemensamt prioriterade 
frågor.   
 

Vad planeras för 2020?  
En ny överenskommelse om långsiktig samverkan mellan Uppvidinge kommun och Polisen har 
undertecknats våren 2019. Till denna överenskommelse har nya medborgarlöften knutits. Ett 
medborgarlöfte visar vad Uppvidinge kommun och Polisen, utöver sina ordinarie uppgifter, 
ska samarbeta om, t.ex. trygghetsvandringar, trafikinformation och utbildningsinsatser. Sedan 
tidigare har bestämts att en trygghetsvandring per år genomförs i en av kommunens tätorter. 
Med utgångspunkt i det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, prioriteras aktuella områden att 
arbeta med. Utifrån överenskommelse och medborgarlöften har åtgärder som rör ökad trygghet 
i trafikmiljö, ökad trygghet i boende och i offentlig miljö och förebyggande arbete för minskad 
tillgång till alkohol, narkotika, tobak och dopning fokuserats. Konkret kommer Polisen och 
Uppvidinge kommun att genomföra utbildning för säkrare A-traktorer och EU-mopeder, 
utreda möjligheten att köpa in och använda en hastighetstavla, intensifiera kontroll av 
hastigheter och trafiksäkerhet, använda belysning för ökad trygghet samt öka samverkan 
mellan kommunen och polisen genom kontinuerligt förebyggande och uppföljande insatser i 
en EST-grupp. Kommunen och polisen kommer också att kraftsamla det förebyggande arbetet 
för minskad tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel (om pengar) inom 
projektet ”Barnens bästa gäller!”, 
 

Vilka trygghetsfrågor ska Uppvidinge kommun och Polisen arbeta med?  
Har du förslag som kan förbättra tryggheten i vår kommun? Välkommen att höra av dig!  
 

Kontakt  
Mikael Sjöström 
Kommunpolis, Lokalpolisområde Nybro  
114 14 (växel) 
 

Anders Käll 
Kommunstyrelsens vice ordförande  
0474-47 000 (växel) 
info@uppvidinge.se 
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