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Vilka frågor ställs i enkäten?
Invånare mellan 16 och 85 år svarar på frågor om…
 utsatthet för brott
 oro för brott
 känsla av otrygghet
 utemiljön man lever i
 störningar utomhus
man ser att polisen agerar mot brott
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Trygghet i Uppvidinge 2019
Invånarna är trygga, men känner oro för…
 Bilister som kör fort
 Buskörning på moped
 Bostads- och förrådsinbrott
 Nedskräpning
 Låg polisnärvaro

Tryggheten är på samma nivå som tidigare år. 
Övriga kommuner i lokalpolisområdet har liknande problem. 
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De senaste årens mätningar
Problemindex  
i Uppvidinge
2019     1,69  
2018 1,69
2017 1,72
2016 1,78
2015 1,63
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Invånarnas utsatthet för brott
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Inte utsatt för brott 89,6 %
Utsatt för brott 11,4 %



Några jämförelser i området
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Polisens analys 
Mycket låg utsatthet för brott i Uppvidinge kommun
Generella problem över tid
Nedskräpning Bilar kör för fort
Allmän oro för inbrott Viss kritik av polisens lokala arbete

Norra Uppvidinge
Trafikproblem Otrygg ensam sen kväll utomhus

Södra Uppvidinge
Narkomaner i bostäder Rädd för speciella personer
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Varför görs undersökningen?
Invånarna i kommunen får ge sin bild av upplevd trygghet
Vilka problem, behov och synpunkter har Uppvidingeborna?

Polisen och kommunen får underlag för fortsatt samverkan 
Vilka åtgärder och prioriteringar krävs för att öka tryggheten?
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Sammanfattningsvis
•Invånare som har svarat på enkäten är i stort sett trygga.
•I förhållande till andra kommuner är Uppvidinge tryggt.
•Polisen och kommunen fortsätter arbeta för ökad trygghet.
•Invånarna i kommunen är den viktigaste resursen i arbetet. 
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Hur kan Uppvidingebor hjälpas åt? 
För att öka tryggheten…
 Håll rent i Uppvidinge! Att skräpa ner är faktiskt ett brott.
 Följ trafikregler och håll hastighetsgränser. Tänk säkerhet.                 
Minska risken för inbrott genom enkla åtgärder. 
 Stärk sammanhållningen där du bor. 
 Anmäl alla brott till Polisen. 

 Öka din kunskap! 
Håll Sverige rent hsr.se
Trafikverket trafikverket.se
Grannsamverkan samverkanmotbrott.se
Polisen polisen.se
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