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Pressmeddelande 
 

Årets trygghetsmätning i Tingsryds kommun 
 
Trygghetsmätningen 2021 visar att få invånare har anmält att de har varit utsatta 
för brott och den sammanslagna bilden är att invånarna upplever en större trygg-
het. Men upplevelserna skiljer sig beroende på område och det finns en oro att  
exempelvis drabbas av inbrott.  
 
Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möj-
ligheten att svara på frågor. Resultatet används av kommunen tillsammans med polisen i 
det lokala brottsförebyggande arbetet. I Tingsryds kommun har undersökningen skickats 
ut till 900 invånare och svarsfrekvensen är 65 procent. I region Syd har undersökningen 
skickats ut till totalt 73 800 medborgare. 
 
I både Tingsryd och Ryd uppger de som har svarat att polisen i högre utsträckning än 
tidigare bryr sig om de lokala problemen. I Tingsryd upplever invånarna färre problem 
med sådant som nedskräpning och andra störningsmoment utomhus, så som bråk eller 
brott mot trafikregler, än förra året. Däremot känner de boende i Tingsryds tätort sig 
fortfarande otrygga när de är ensamma ute sent på kvällen. 
  
I Ryd däremot, har den upplevda otryggheten ökat något från förra året. Invånarna upp-
ger att de känner sig otrygga när de vistas ute på kvällen, att de upplever bråk utomhus 
och att det känner sig rädda för enskilda personer i sitt bostadsområde. Den anmälda ut-
sattheten för brott i Ryd är dock fortsatt mycket låg, enligt polisens statistik. 
 

- Vi ser i trygghetsmätningen att man oroar sig för inbrott i bostad och förråd.  
Antalet anmälda stölder fortsätter däremot att minska i kommunen och den an-
mälda utsattheten för inbrott i fritidshus och permanentbostäder inklusive källare 
och förråd är fortsatt på en låg nivå. Polisen ser allvarligt på att man känner sig 
otrygg ute ensam på kvällen i högre grad i vissa delar av Tingsryds kommun. 
Polisen tillsammans med kommunen kommer att fortsätta arbetet med att öka 
trygghetskänslan i kommunen, säger kommunpolis Kristian Haraldsson. 

På övriga orter i kommunen upplever invånarna generellt en något ökad trygghet. Ett 
problemområde som anges är en oro för inbrott i bostad eller förråd. Men känslan av att 
polisen inte bryr sig om de lokala problemen har minskat något. 
 

- Det finns problemområden som vi tillsammans med polisen behöver fokusera 
på. Exempel på detta är oron för inbrott i bostad och förråd. Kommunen ska un-
dersöka möjligheten att stödja invånarna i att DNA-märka egendom som är av 
värde, säger Mikael Jeansson.  
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- Polisen har stärkt och kommer att fortsätta jobba för en stark lokal närvaro i 
Tingsryds kommun och vi ser det som positivt att man i undersökningen uppfat-
tar att polisen bryr sig om de lokala problemen generellt, säger kommunpolis 
Kristian Haraldsson. 

 
Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av underlagen som används för att 
planera, framförallt det brottsförebyggande arbetet, men också arbetet med samverkan 
mellan polis, kommun och andra parter. Detta tillsammans med brottsstatistik, medbor-
gardialoger och underrättelsebild ger en god grund för fortsatt arbete.  
 

- I det brottsförebyggande arbetet har vi delat in arbetet i ett strategiskt BRÅ samt 
ett operativt BRÅ. I det strategiska arbetet är fokus på mer långsiktiga åtgärder 
för att bidra till en ökad trygghet. I det mer operativa arbetet arbetar personal i 
kommunen tillsammans med polisen med insatser vid olika incidenter och direkt 
förebyggande ur ett kortsiktigt perspektiv. Vi är övertygade om att det är rätt väg 
att skapa trygghet för alla oss som på ett eller annat sätt verkar i kommunen, sä-
ger Mikael Jeansson. 

 
 
För mer information se kontaktuppgifter nedan: 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

Kristian Haraldsson 
Kommunpolis 
kristian.haraldsson@polisen.se 
Telefon: 073-072 18 69 
 
 

Mikael Jeansson 
Kommunstyrelsen ordförande 
mikael.jeansson@tingsryd.se 
Telefon: 070-536 03 37 
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