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Pressinbjudan 

 

Överenskommelse om samverkan gällande brott 
För att arbeta brottsförebyggande och för att skapa trygghet samverkar polisen 

och Tingsryds kommun i en överenskommelse som ska skrivas under den 9 april i 

Tingsryd. 

Det är tf. chefen för lokalpolisområdet Nybro, Lessebo och Tingsryd Lotta Peterson 

som kommer att underteckna avtalet tillsammans med kommunalrådet Mikael Jeansson 

i Tingsryd.  

Avtalet går ut på att mellan åren 2019 – 2023 göra gemensamma insatser för att minska 

brottsligheten och öka tryggheten i kommunen och för att parterna ska ha en samsyn på 

vad som behöver göras gällande brott i samhället. 

Genom avtalet vill man också skapa intresse och engagemang för det brottsförebyg-

gande arbetet och att se till att resurser avsätts för att de mål som gemensamt sätts för 

det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska uppnås. 

 

Lokal lägesbild 

 

Under 2018 har lokalpolisområde Nybro i samverkan med Tingsryds kommun tagit 

fram en lokal lägesbild för hela kommunen vad gäller brottslighet och trygghet. Den 

lokala lägesbilden är framtagen med information från trygghetsmätningar, medborgar-

dialoger, trygghetsvandringar, statistik över anmälda brott, och medarbetardialog inom 

respektive organisation. 

 

Situationen idag  

 

Den sammanlagda informationen som ligger till grund för den lokala lägesbilden visar 

på tre områden som utmärker sig. 
• Upplevd otrygghet i samhället. 

• Problematik med stölder och inbrott. 

• Trafiksituation med höga hastigheter och buskörningar med olika fordon.   

 

Det här ska vi göra och åstadkomma tillsammans 

 
• För att minska den upplevda otryggheten i lokalsamhället ska vi gemensamt tillsätta re-

surser i samverkansforumet ”Hållbar trygghet Tingsryds kommun”.  Minst tre möten 

per år hålls. Uppföljning görs med hjälp av trygghetsmätningen. 

• För att minska risken för medborgaren att bli utsatt för stöld eller inbrott ska vi gemen-

samt verka för att alla Grannsamverkansgrupper i kommunen ska vara aktiva och var-

aktiga. Ett stormöte per år arrangeras och löpande information ges till grannsamver-

kansgrupperna. Uppföljning görs med hjälp av trygghetsmätningen, antal möten och 

brottsstatistik. 

• För att få en förbättrad trafiksituation gällande höga hastigheter och buskörningar ska 

kommunen, där det är möjligt, arbeta förebyggande med fartdämpande fysiska åtgärder 
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och på strategisk nivå påverka övriga väghållare att arbeta med hastighetsbegränsande 

åtgärder. Polisen utför, inom ramen för ordinarie verksamhet, trafik- och hastighetskon-

troller som är väl underbyggda underrättelsemässigt och på platser som ger god effekt. 

Målet är att det gemensamma arbetet skall minska den upplevda otryggheten med for-

don som kör för fort vilket visar sig i den lokala trygghetsmätningen. Uppföljning görs 

med hjälp av trygghetsmätningen. 

 

Följ med i hur det går!   

 

Medborgarna ska kunna följa polisens och kommunens brottsförebyggande och trygg-

hetsskapande arbete via kommunikationsvägar som polisens och kommunens hemsidor 

och Facebook.  
 

 

Hållbar trygghet 

 

Hållbar trygghet är en arbetsmodell som skapats och används på uppdrag av politiker i 

Tingsryds kommun för att minska den upplevda otryggheten i Ryd. Modellen ska kunna 

användas på samma sätt oavsett ort eller problemställning inom kommunen. Sedan no-

vember 2018 har en arbetsgrupp med representanter från Tingsryds kommun, Tings-

rydsbostäder, Polismyndigheten och Migrationsverket arbetat aktivt med uppdraget. 

Inom kort genomförs enkätundersökning och dialogmöte med invånare i Ryd i syfte att 

skapa en tydligare bild av problematiken. Svaren från undersökningen och dialog kom-

mer att användas som underlag för att ta fram ett förslag på en handlingsplan till Kom-

munstyrelsen i Tingsryds kommun. 

 

 

Pressträff 

När:  9 april  

Tid:  10.30 

Plats: Torggatan 12, Tingsryd. 

 

För mer information kontakta: 

 

 

 

 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef Arbete och lärande 

rebecca.elmforsen@tingsryd.se 

Telefon: 0477-443 10  

Mikael Jeansson(S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

mikael.jeansson@tingsryd.se 

Telefon: 070-536 03 37 

 

Martin Wahlfried 

Kommunpolis, Tingsryd/Lessebo 

martin.wahlfried@polisen.se 

Telefon: 010-562 21 18, 070-239 49 84 

 

 


