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Trygghetsmätning 2021, lokalpolisområde Ystad 

1 Sammanfattning 
Lokalpolisområde Ystad får i årets mätning totalindex 1,34, vilket är det lägsta och 
därmed bästa värdet sedan år 2013. Samtliga huvudkategorier i resultatredovisningen 
förbättras, utom ”utomhusmiljö” och ”polisens agerande mot problem” som ligger kvar 
på samma nivå som i fjol. Utsattheten för brott är låg och den generella trygghetskäns-
lan har ökat. Undantaget är tryggheten ute ensam sena kvällar, som ligger kvar på 
samma nivå som de senaste fem åren.  

När det gäller det nerbrutna resultatet för de fem kommuner som ingår i lokalpolisom-
rådet så har Simrishamns, Tomelillas och Ystads totalindex förbättrats mest, Sjöbo mar-
ginellt medan Skurups försämrats.  

I Simrishamn har utsattheten för brott inte varit så låg på många år. Visst missnöje finns 
dock med polisens arbete mot lokala problem, framför allt ute i de mindre byarna i 
kommunen. 

I Sjöbo går buskörning med moped/mc äntligen åt rätt håll, efter att ha varit problema-
tiskt under lång tid. Ute i byarna är det fler än tidigare som upplever problem med att 
bilar kör för fort.   

Skurups index ökar i flera av kategorierna och på totalen, även om förändringarna i de 
flesta fall är relativt små. Området Rydsgård har dock höga index på flera punkter när 
det gäller utemiljö, utomhusstörningar och konkret känsla av otrygghet.  

I Tomelilla har utsattheten för brott minskat markant i årets mätning, och ligger i alla 
delar på låg nivå. Dock är det många som inte känner sig trygga i att vistas ute ensamma 
under sena kvällar i Tomelillas centrala delar.  

Ystads helhetsresultat fortsätter att sticka ut positivt med väldigt många gröna siffror. 
Dock finns det fortfarande problem med berusade och narkotikapåverkade personer i 
centrum, även om resultatet har förbättrats något från fjolåret. 
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2 Om undersökningen 

2.1 Bakgrund och syfte 
Polisen har genomfört trygghetsmätningar i olika delar av landet sedan mitten av 1990-
talet. Syftet är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstör-
ningar, mer konkreta trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser. 
Denna mätning görs i samarbete med kommunerna och resultaten ska ligga till grund 
för polisens och kommunernas arbete med både akuta problem och långsiktiga brotts-
förebyggande åtgärder. Metoden är mycket väl beprövad och stora mängder jämförelse-
data finns, då man systematiskt genomfört undersökningarna enligt samma förfarande 
sedan år 1999.  

2.2 Urval 
Undersökningen riktar sig till befolkningen i åldern 16–85 år. Urvalet består av ett stra-
tifierat urval på 300 individer per område som undersöks. Urvalet är stratifierat utifrån 
postnummerområden definierade av polisen/kommunen. Ett obundet slumpmässigt ur-
val, på i allmänhet 300 individer, dras för varje geografiskt område. Urvalsdragningen 
görs av extern leverantör. 

2.3 Metod 
Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter med möjlighet att besvara 
undersökningen på webben med ett unikt lösenord. 

2.4 Frågeformulär 
Frågeformuläret baseras på en standard utarbetad av Rikspolisstyrelsen med hjälp av 
forskare och praktiker på området. Inga förändringar avseende urval, urvalsprocess, och 
datainsamlingsmetod är gjorda genom åren. Frågeformuläret är i princip oförändrat, 
några extra frågor har tillkommit över tid och alltid lagts sist i frågeformuläret. Därmed 
är undersökningarnas jämförbarhet unik i sin genre. 

2.5 Viktning 
Inkomna svar har viktats i syfte att motsvara befolkningsstorleken i respektive område. 
Detta görs eftersom varje strata är lika stort i urvalet men områdena är olika stora be-
folkningsmässigt. Viktningen påverkar inte svaren för enskilda områden men korrigerar 
resultatet på kommunnivå/totalnivå. Viktningen genomförs genom att varje respondents 
svar tilldelas en relativ tyngd i förhållande till övriga svar. För att hålla reda på eventuell 
påverkan från större fluktuationer i bakgrundsvariablerna genomförs i varje undersök-
ning en kontroll mot föregående års data.  

2.6 Indexering 
Problemindex är en modell för att underlätta analys av problembilden för boende i ett 
geografiskt område (kommun, stadsdel eller annan geografisk indelningsgrund).  
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2.7 Gruppering av indikatorer 
I modellen används begreppet "påtagligt problem" för att synliggöra tänkbara priorite-
ringar och uppfatta effekter av tidigare arbete. ”Påtagligt problem” definieras som: tyd-
ligt, märkbart, dominerande, synligt, upptar allmänt medvetande i hög grad, manifest, 
vanligt samtalsämne i lokalsamhället.  

Nivå 0 - Närmast obefintligt problem  
Nivå 1 - Inte alls påtagligt problem  
Nivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem  
Nivå 3 - Ganska påtagligt problem  
Nivå 4 - Påtagligt problem  
Nivå 5 - Mycket påtagligt problem  
Nivå 6 - Alarmerande påtagligt problem 

3 Användning av resultatet 
Resultatet från trygghetsmätningen bildar, tillsammans med annan information som exem-
pelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, underlag för framtagande av gemensamma 
lägesbilder tillsammans med regionens kommuner. Dessa ligger sedan till grund för plane-
ring av aktiviteter under kommande år, både egna och gemensamma. 

4 Brå:s trygghetsundersökning (NTU) 
Brottförebyggande rådet (Brå) gör årligen en trygghetmätning, kallad NTU (Nationell 
trygghetsundersökning). Det är viktigt att skilja Brå:s mätning från polisens egen mätning, 
som är den som beskrivs i denna rapport. Mätningarna är genomförda vid olika tidpunkter 
och på olika sätt, och direkta jämförelser är svåra att göra. Polisregion Syd har erfarenheter 
av lokala trygghetsmätningar sedan slutet av 1990-talet, medan BRÅ genomförde en något 
mer lokal undersökning än tidigare NTU först 2017. 

Detta är de mest övergripande skillnaderna: 

• Polisens mätning är gjord i augusti-oktober 2021, och avser 2021. NTU är gjord i
januari-april 2021 och avser 2020.

• Färre svar från polisregion Syd i NTU än i polisens egen mätning. (Knappt 74 000
svar fördelade över hela landet i NTU, att jämföra med cirka 43 800 svar enbart från
polisregion Syd i den egna mätningen.)

• Polisens mätning kan brytas ner till kommundelsnivå, medan NTU som lägst kan
brytas ner till lokalpolisområdesnivå. Ett lokalpolisområde består oftast av flera
kommuner som då räknas samman i resultatet.

5 Svarsfrekvens, polisregion Syd 
Polisregion Syd består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

Totalt antal utskickade enkäter: 73 800 
Antal inkomna svar: 43 807 
Svarsfrekvens: 60,3 % 
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6 Svarsfrekvens, lokalpolisområde Ystad 
Totalt antal utskickade enkäter: 6 000 
Antal inkomna svar: 3 784 
Svarsfrekvens: 63,6 % 

7 Simrishamns kommun 
Simrishamns kommun är indelad i fem mätområden – Borrby, Gärsnäs, Kivik, Sim-
rishamns tätort samt övriga byar. 

Delområde Antal enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens 
Borrby 300 190 63,8 % 
Gärsnäs 300 170 57,4 % 
Kivik 300 212 71,1 % 
Simrishamns tätort 300 185 61,7 % 
Övriga byar 300 224 75,2 % 
Simrishamn totalt 1 500 1 030 65,8 % 

2021 års undersökning ger glädjande resultat inom de flesta områdena. Det samlade 
problemindexet för Simrishamn som helhet har sjunkit från 1,75 till 1,28. Det som 
sticker ut är bilar som kör fort och otryggheten att åka buss/tåg, som har ökat i vissa 
områden. Otryggheten i stort har minskat. Det finns viss kritik mot polisen, som dock 
fått bättre resultat i årets undersökning. 

Pandemin har säkert påverkat resultaten med diverse restriktioner. Många aktiviteter har 
uteblivit. Våra årliga trygghetsvandringar ute i byarna har inte genomförts. I somras 
hade kommunpolis, kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet en frågestund 
på torget i Simrishamn. Diverse material inom det brottsförebyggande arbetet delades 
ut.  

Sommaren 2021 har slagit rekord i antal besökare i kommunen. En områdespolispatrull 
utgår sedan juni månad från stationen i Simrishamn och detta har ökat synligheten be-
tydligt. Många ingripanden, kontroller av olika slag och besök har gjorts. Medborgarna 
har tydligt uttalat att de märkt skillnad. 

I övrigt har polisnärvaron även ökat genom betydligt fler insatser mot narkotika och 
trafik. Den så kallade fokusgruppen infördes november 2020 och har gett många ringar 
på vattnet vad gäller narkotika. Flera stora beslag av narkotika har gjorts.  

Respondenternas ålder, där merparten är från 50 år och uppåt, måste tas i beaktande, då 
vi förmodligen känner av större oro ju äldre vi blir. Medieutbudet är stort och det som 
händer i vår närhet och i världen kan också påverka respondenternas svar. 

Medborgarlöften och samverkansöverenskommelse finns, och det arbetas på nya med-
borgarlöften inför 2022 och framåt. Utsattheten för brott är lägre än på många år och 
anmälningsgraden har sammantaget ökat från tidigare år.  
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Borrby 
Här har en liten ökning av index skett, från 1,66 till 1,81. Skadegörelse har ökat från 
index 2 till 3, det har varit vissa tillhåll på skolor med skadegörelser som följd.  Ung-
domsgäng som bråkar och stör ordningen har ökat från index 2 till 3. Utsattheten för 
brott har minskat och tryggheten har ökat, även om oro för bostadsinbrott har ökat. 
Grannsamverkan har startat upp på ett par ställen. Det finns även en rädsla för speciella 
personer i egna bostadsområdet, där vi ser en ökning av index från 2 till 3. 

Gärsnäs 
Problemindexet för denna ort har sjunkit från 1,75 till 1,47. Det som sticker ut är ökning 
av nedskräpning från 2 till 3, och bilar som kör fort som ligger kvar på index 4. Under 
året har flera större kontroller genomförts på genomfartsvägar i Gärsnäs. Kritiken mot 
polisen har minskat. Otryggheten är fortsatt hög. Åka buss/tåg ligger på index 3 med 
viss höjning av procentsiffran. Utsattheten för brott är låg. Anmälningsgraden är unge-
fär i nivå med tidigare resultat.  

Kivik 
Problemindexet har här sjunkit från 1,44 till 1,31. Bilar som kör fort är det största pro-
blemet, index 4, vilket är samma nivå som i fjol. Polisen har fått mer kritik, vilket kan 
bero på att närvaron av polis inte varit så hög. Antalet trafikkontroller har till exempel 
minskat. Utsattheten för brott är dock låg, och trygghetskänslan har ökat. 

Simrishamns tätort 
Här syns en minskning av problemindex från 1,91 till 1,53. Otryggheten är dock fortfa-
rande hög, index 4. Otrygghet att åka buss eller tåg har ökat till index 4. Polisen får viss 
kritik (index 3). Utsattheten för brott har minskat. Förra årets index för bilar som kör för 
fort och buskörning med mopeder/mc har minskat betydligt, vilket är glädjande, med 
tanke på alla klagomål som ändå kommer in till polisen. Många trafikkontroller har ge-
nomförts, vilket säkert påverkar resultatet av upplevt problem. Fler har dock avstått från 
någon typ av aktivitet. Om detta har med pandemin att göra är svårt att säga. Många 
aktiviteter har stängts ner under året. 

Övriga byar 
Problemindexet för resten av kommunen, det som kallas övriga byar, har minskat från 
1,31 till 1,19. Det som sticker ut är kritiken mot polisen som får index 5 igen. Polisen 
når inte ut till landsbygden i samma utsträckning som till tätorten och de större byarna. 
Största upplevda problemet är bilar som kör för fort, vilket får samma index som förra 
året, 3. Andelen som varit utsatt för brott har minskat. Oron för att utsättas för brott har 
minskat, och tryggheten har ökat.  
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8 Sjöbo kommun 
Delområde Antal enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens 
Tätorten 300 197 65,9 % 
Övrigt 300 181 61,0 % 
Sjöbo totalt 600 378 63,4 % 

Delområdet Sjöbo övrigt består av Vollsjö, Lövestad, Blentarp, Bjärsjölagård samt de 
mindre byarna.  

2021 års trygghetsundersökning visar en liten minskning i det totala problemidexet för 
Sjöbo som helhet, från 1,69 till 1,63. I Sjöbo tätort har det ökat från 1,78 till 1,91 och i 
de övriga byarna har det minskat från 1,66 till 1,5. 

Det som sticker ut är de upplevda problemen med nedskräpning i hela kommunen. An-
ledningen till detta tros vara kopplat till de motorburna ungdomarna i kommunen, i hu-
vudsak A-traktorförare, men även unga bilister. Det har rapporterats om nedskräpning 
vid trafikterminalen. 

Fortkörning med bilar och mopeder har historiskt sett alltid varit ett problem i Sjöbo, 
men nu har detta problem minskat. Massiva åtgärder har företagits från polis, social-
tjänsten, nattvandrare samt andra aktörer såsom affärsinnehavare och andra näringsid-
kare. Parkeringsförbud har införts på flera platser, likaså parkeringsvakter. Alkoholför-
täringsförbud har också införts. Ett stort antal trafikkontroller har utförts med många 
bötfällda som resultat. Detta har uppmärksammats i media ett flertal gånger. Insatserna 
har mottagits mycket positivt av många kommuninvånare. Motorträffarna har generat 
mycket stora problem, men efter de stora åtgärderna har problemen i stort sett avstannat 
helt. I samband med undersökningens genomförande fanns det dock fortfarande många 
ungdomar som stökade i centrala Sjöbo på de parkeringsplatser som flest medborgare 
har framfört klagomål om. Det kan förklara de i viss mån försämrade siffrorna där.  

Bilar som kör för fort är ett stort problem, framförallt utanför tätorten. Detta trots att 
ovanligt många kontroller har genomförts. Det vittnas om bristande respekt för gällande 
hastighetsbestämmelser.  Det är sannolikt så, att de förbättrade siffrorna gällande tätor-
ten har en koppling till de insatser som gjorts.  

Tryggheten ute sen kväll har försämrats något sett till procentsiffrorna, men ligger kvar 
på index 3. I Sjöbo tätort har procentsiffrorna förbättrats något, men index är fortfarande 
4 vilket är högt. Dock är det förbättrade siffror i byarna, från index 2 till 1.  

Oron för att utsättas för inbrott i bostaden har förbättrats totalt sett i kommunen från 3 
till 2. Förbättringen märks mest ute i byarna och särskilt om man ser till den procentu-
ella andelen – från 62 till 51 procent. I centrala Sjöbo ligger oron för bostadsinbrott på 
index på 2.  

Sammanfattningsvis är det mestadels gröna siffror, med inslag av några få röda som inte 
förvånar om man tittar ur ett historiskt perspektiv. 
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9 Skurups kommun 

Delområde Antal enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens 
Skurups tätort 300 180 61,0 % 
Abbekås 300 197 66,3 % 
Rydsgård 300 138 46,3 % 
Skivarp 300 166 55,7 % 
Skurup totalt 1 200 681 57,3 % 

Skurups totalindex har ökat till 2,09 i år från 1,91 år 2020. 

Nedskräpning 
Kommunen som helhet har index 3 istället för förra årets 2. Problemet upplevs som 
värre i Rydsgård med högre index i år (4) och i Skurup med index 3 som är oförändrat. 
Positivt är att i Skivarp har index förbättrats till 2 i år jämfört med 3 förra året. 

Skadegörelse 
Kommunen som helhet har index 2. Även här sticker Rydsgård ut med index 5 jämfört 
med 2 förra året. Här har det under året varit mycket skadegörelse på allmänna platser, 
som exempelvis tågstationen, med krossade rutor i väntkurer på perrongerna. I övriga 
delområden är värdena oförändrade, index 1 och 2.  

Kommunen har nyligen satt upp övervakningskameror på tågstationerna i Rydsgård och 
Skurup, vilket förväntas minska skadegörelsen. Rydsgård har varit både polisens opera-
tiva inriktning och trygghetsvärdarnas inriktning under stora delar av året, men under 
sommaren har polisresurserna styrts om till E65 på grund av stenkastningen mot bilister. 
I Skivarp fortsätter den positiva trenden och man har i år index 2 jämfört med 3 förra 
året. 

Missbruksproblem 
I Skurup upplever fler att narkotikapåverkade personer utomhus är ett problem, och man 
har i år index 4 istället för 3 förra året. Även i Rydsgård har index ökat till 3 istället för 
fjolårets 2. 

I Abbekås sticker problemet med bostäder/tillhåll för alkoholister ut där man i år har 
index 3 istället för 1 förra året. Detsamma gäller för bostäder/tillhåll för narkotikamiss-
brukare där både Abbekås och tätorten upplever en försämring till index 3. 

Utomhusstörningar 
Denna kategori ligger oförändrad på index 2 i kommunen som helhet. Underrubriken 
folk som bråkar och slåss utomhus har fått försämrat index i Skurup och i Rydsgård. 
Det har varit oroligt i Rydsgård under våren och sommaren med många ungdomar som 
synts och hörts på samlingsplatser och/eller lekplatser.  

I Skurup har det varit några fall av uppmärksammade narkotikarelaterade våldsbrott på 
allmän plats med unga vuxna inblandade. En narkotikapåverkad man gick ut en augu-
stikväll med en skarpladdad pistol och sköt rakt ut i luften, och hotade samtidigt några 
personer. Det kan vara faktorer som har påverkat denna underrubrik negativt. 
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Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, bilar som kör för fort samt buskörning 
hamnar på index 3 totalt i kommunen och dessa siffror är oförändrade, medan Rydsgård 
sticker ut med index 5 och 4 på de nämnda punkterna. Kvinnor upplever generellt i 
högre grad än män att bilar kör för fort. 

Utsatthet för brott 
Resultatet visar mycket låga index, 0 eller 1 i kommunen som helhet. Andelen som inte 
har varit utsatt för något som helst brott är mellan 73 och 85 procent, där Skurup har 
den lägsta siffran och Abbekås den högsta. Anmälningsgraden har ökat från förra året 
från 28 till 37 procent i kommunen som helhet, vilket är positivt. Bäst är siffran i Abbe-
kås med 42 procent.  

Oro att utsättas för brott 
I Skurup och i Rydsgård oroar man sig mer för att råka ut för inbrott i bostad eller bil 
och förråd samt att bli överfallen/misshandlad i sitt område. Generellt upplever kvinnor 
mer otrygghet att utsättas för brott än män. 

Konkret känsla av otrygghet 
Mellan 52 och 72 procent av de svarande uppger att man känner sig trygg ute ensam sen 
kväll, vilket ger index 4 i Skurup, Rydsgård och Skivarp medan man i Abbekås har låga 
index 2. Om man delar upp svaren på kvinnor och män så ger kvinnorna index 6 i 
kommunen som helhet men kommundelarna Rydsgård, Skivarp och Skurup sticker ut 
med höga index (5-6). Otrygg ute ensam sen kväll ger däremot låga index 2 både i 
kommunen som helhet och i de övriga delområdena.  

I Rydsgård och i Abbekås är de svarande i år mer rädda för speciella personer i det egna 
bostadsområdet, vilket visar sig i index 3 där kommunen som helhet har index 2. Det 
hänger förmodligen ihop med att man även upplever otrygghet med bostäder, tillhåll för 
missbrukare i sitt område. Även psykisk ohälsa spelar in här, där avvikande beteende 
uppfattas som otryggt.  

När det gäller otrygghet vid resor med buss eller tåg sticker Rydsgård ut negativt med 
index 4, där kommunen som helhet har index 2. 

Polisen bryr sig som de lokala problemen 
Kommunen som helhet har index 2 medan man i Rydsgård har låga index 1, vilket för-
modligen betyder att man sett poliser som har haft Rydsgårds centrala delar som opera-
tiv inriktning stora delar av året. Abbekåsborna är inte lika nöjda utan har index 3. För-
klaringen ligger nog i att vi har satsat resurserna på de andra delområdena där proble-
men framstått som mer prioriterade. 

Polisen bryr sig inte om de lokala problemen 
Här har man i samtliga delområden låga index 2. Skillnad mellan svarande män och 
kvinnor är här index 3 mot 4 och sticker ut i Abbekås. 
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10 Tomelilla kommun 
Tomelilla kommun är indelad i tre mätområden – Tomelilla central tätort, Tomelilla 
övrig tätort och Tomelilla övrigt som innefattar Brösarp, Onslunda, Lunnarp samt öv-
riga byar. 

Delområde Antal enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens 
Central tätort 300 154 51,8 % 
Övrig tätort 300 192 64,2 % 
Övrigt 300 209 70,1 % 
Tomelilla totalt 900 555 62,1 % 

2021 års trygghetsundersökning påvisar en markant minskning av problemindex för 
Tomelilla kommun, resultatet år 2020 var 2,09 och årets resultat är 1,78. Det visar en 
minskning för tredje året i rad och är det bästa resultatet sedan 2015. I de tre geografiska 
områden som undersökts är det glädjande att problemindex sjunkit i samtliga områden. 

Området Tomelilla central tätort är det område som upplevs mest otryggt och har även 
varit det i tidigare mätningar. I centrala tätorten och övriga tätorten i Tomelilla är det en 
minimal förbättring vad det gäller om de tillfrågade känner sig trygga när de är ute en-
samma om kvällarna. Otryggheten utomhus om kvällarna är ett område som polisen och 
kommunen måste fortsätta att jobba aktivt med. Utanför Tomelilla tätort upplevs en 
betydligt större trygghet när man är ute ensam om kvällarna.  

Utomhusstörningarna är skiftande i delområdena. I området övriga Tomelilla är det 
störst problem med bilar som kör för fort. Detta är ett känt problem för polisen då 
många medborgare vänder sig direkt till polisen med klagomål samt önskade hastig-
hetskontroller på olika platser. Vi behöver fortsätta att jobba aktivt med hastighetskon-
troller, nykterhetskontroller, beteendeövervakning och information för att bilisterna ska 
sänka hastigheten. I Tomelilla tätort upplever de svarande också att det är problem med 
bilar som kör för fort, men här upplevs det också problem med andra störningar såsom 
ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, buskörning med mopeder o.s.v.  

Störningar som är kopplade till folk eller ungdomsgäng som slåss samt kvinnor som 
antastas visar på en positiv utveckling i det totala resultatet. Detta kan eventuellt förkla-
ras med ett nära samarbete mellan Tomelilla kommun och polisen. Samarbetet består 
bland annat av att polis och fältsekreterare jobbar tillsammans och riktat till ungdomar i 
deras skolmiljö och på platser där ungdomar uppehåller sig på kvällar. Ett projekt som 
bedrivits i Tomelilla är Youngster (oanmälda hembesök) där föräldrarna och den unge 
får ett oanmält besök av polis och fältsekreterare. Youngster vänder sig främst till unga 
tjejer och killar där det finns oro kring barnet eller ungdomen. Dessa besök har varit 
väldigt uppskattade och har haft ett positivt utfall.  

Under året har polisen och representanter från kommunen genomfört trygghetsvand-
ringar i Tomelilla för att höra vilka platser som upplevs otrygga. Andra problem har 
också kommit fram vid dessa tillfällen. Polisen driver även projektet ”alla har rätt till en 
polis” under hösten och vintern, detta projekt innebär att Tomelillas områdespoliser och 
kommunpolis besöker alla skolklasser i grundskolan i hela kommunen. Syftet är att alla 
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barn ska ha en positiv bild av polisen och känna att de har en relation till polisen, vilket 
vi har stor nytta av i det brottsförebyggande arbetet. 

Resultatet för hur många som blivit utsatta för brott har minskat från index 1,0 till 0,5 i 
Tomelilla kommun, vilket är väldigt positivt.  

Oron för att utsättas för olika brott såsom inbrott i bostad, inbrott i förråd, bli utsatt för 
misshandel eller bli överfallen har minskat i samtliga områden. Denna utveckling kan 
eventuellt kopplas ihop med att färre har drabbats av stölder eller blivit utsatta för något 
annat brott. Förhoppningsvis kan denna trend hålla i sig, då vi kommer att försätta jobba 
lokalt med aktuella problem. Vi har genomfört en informationskampanj om åldrings-
brott tillsammans med den lokala banken och spridit information vad man kan göra för 
att skydda sig mot bostadsinbrott. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att siffrorna går på rätt håll men att polis och 
kommunen måste fortsätta att samverka i brottsförebyggande frågor. 

11 Ystads kommun 

Delområde Antal enkäter Inkomna svar Svarsfrekvens 
Ystad Bellevue 300 204 68,0 % 
Ystad Centrum 300 189 64,3 % 
Nybrostrand/Köpingebro 300 208 70,0 % 
Solbacken/Hälsobacken 300 195 65,9 % 
Ystad Västra 300 202 68,0 % 
Ystad Övrigt 300 191 64,8 % 
Ystad totalt 1 800 1 189 66,8 % 

Ystad kommuns totalindex har minskat till 1,09 i år från 1,63 år 2020. 

Nedskräpning 
I kommunen som helhet ses inte nedskräpning som något stort bekymmer, index 1 mot 
fjolårets 2, vilket är en förbättring. Problemet upplevs som störst i delområde centrum 
med index 3 mot förra årets index 4, alltså en förbättring där också. 

Skadegörelse 
Kommunen som helhet ligger på index 1 precis som förra året, Ystad centrum har mins-
kat från 2 till 1. I kommundelarna i övrigt anser inte de svarande att skadegörelse är ett 
problem. Det stämmer överens med antalet anmälda brott. 2019 var antalet skadegörel-
sebrott ca 100 fler än 2020 och 2021.   

Missbruksproblem 
I kommunen som helhet har missbruksproblemen minskat från index 2 till 1. Dock 
sticker Ystad centrum fortfarande ut med problem kring berusade personer utomhus 
samt narkotikapåverkade personer utomhus. Glädjande är att det ändå på båda håll har 
blivit bättre, från index 5 till 4 respektive från 4 till 3. 
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Utomhusstörningar 
Kommunen som helhet har lågt index (1). Dock kvarstår problemen i Ystad centrum. 
Folk som bråkar och slåss utomhus har index 3, samma som förra året. Ungdomsgäng 
som bråkar har minskat från 4 till 2. Liten försämring gällande att trafikregler ej respek-
teras i centrum, från 2 till 3, men i övriga kommunen är indexen låga (0-1). 

Utsatthet för brott 
I Ystad som helhet ligger utsattheten för brott på index 0, vilket är väldigt bra. Endast i 
Ystad centrum ligger nivån på 1, vilket också är bra trots att det är i centrum som det 
upplevs vara mest bekymmer. 

Oro att utsättas för brott 
Ystad som helhet har index 1, vilket är väldigt positivt, de svarande har ingen större oro 
för att utsättas för brott. Även Ystad centrum ligger på 1. Fem delområden har index 0. 

Konkret känsla av otrygghet 
I Ystad kommun som helhet har index för trygg ute ensam sen kväll gått från 3 till 2, 
och otrygg ute ensam sen kväll från 2 till 1. Otryggheten vid resor med buss eller tåg 
har också blivit lägre, från index 3 till 2. Tyvärr sticker Ystad centrum återigen ut i 
otryggheten, men siffrorna är bättre än förra året. Trygg ute ensam sen kväll har gått 
från index 5 till 4, alltså fortfarande ett problem. Men värdet för att känna sig otrygg ute 
ensam sen kväll har gått från 4 ner till 2.  

Polisens agerande mot problem 
Fortfarande anses polisen göra ett bra arbete. Polisen bryr sig om de lokala problemen 
ligger kvar på 3. De som tycker att polisen inte bryr sig om de lokala problemen har gått 
ner från 2 till 1. 

Kommentar 
Vi inom polisen fortsätter att tillsammans med kommunen arbeta långsiktigt med det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, vilket vi tror är en bidragande orsak 
till resultaten. Snabba åtgärder vid behov, i bra samverkan mellan olika aktörer. Olika 
insatser på Regementsområdet gör att trafikproblemen och skadegörelsen minskat rejält. 
Orossamtal med ungdomar som är i början på ett normbrytande beteende anses fungera 
bra. Att polis och kommun lyssnar på sina medborgare samt en genomförd trygghets-
vandring bidrar också till framtida åtgärder. Fortsatta insatser ska göras på så kallade 
hot spots. 
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12 Bilagor: Resultatbilder 
Förklaring: Första siffran = procent, andra siffran = index. 
Exempel:   betyder 21 procent (index 2) och 25 procent (index 3). 

12.1 Lokalpolisområde Ystad (helheten) 
12.2 Simrishamns kommun 
12.3 Sjöbo kommun 
12.4 Skurups kommun 
12.5 Tomelilla kommun 
12.6 Ystads kommun 



Resultatbild - LPO Ystad
2021 2020_2 2019 2018 2017 2016_2 2015

Problemindex 1,34 1,84 1,94 1,91 1,81 1,88 1,41

Utemiljö  (1,5)  (1,5)  (2)  (2)  (1,5)  (1,5)  (1)
Nedskräpning 34 (2) 35 (2) 34 (2) 36 (2) 33 (2) 31 (2) 23 (1)
Skadegörelse 27 (1) 31 (1) 32 (2) 33 (2) 30 (1) 30 (1) 24 (1)

Missbruksproblem  (1,5)  (1,75)  (1,5)  (1,5)  (1,25)  (1)  (1,25)
Berusade personer, utomhus 13 (1) 16 (1) 16 (1) 15 (1) 14 (1) 14 (1) 10 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 11 (2) 15 (2) 15 (2) 13 (2) 11 (2) 10 (1) 10 (2)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 6 (1) 8 (2) 8 (1) 8 (1) 7 (1) 6 (1) 6 (1)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 7 (2) 9 (2) 8 (2) 7 (2) 6 (1) 6 (1) 6 (1)
Observerat narkotikaförsäljning i området 6 () 8 ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (1,5)  (2,33)  (2,33)  (2,33)  (2)  (2)  (1,33)
Folk bråkar och slåss, utomhus 9 (1) 10 (2) 11 (2) 11 (2) 9 (1) 9 (1) 7 (1)
Kvinnor antastas 7 (1) 8 (2) 9 (2) 8 (2) 8 (2) 8 (2) 6 (1)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 18 (2) 19 (2) 20 (2) 19 (2) 16 (1) 16 (1) 12 (1)
Bilarna kör för fort 47 (2) 51 (3) 53 (3) 53 (3) 50 (3) 52 (3) 48 (2)
Buskörning med mopeder, mc 21 (2) 26 (3) 27 (3) 28 (3) 27 (3) 23 (3) 20 (2)
Trafikregler respekteras inte 25 (1) 28 (2) 30 (2) 30 (2) 28 (2) 28 (2) 26 (1)

Andel uppfattat minst ett problem  (1)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (1)
Andel uppfattat minst ett problem 70 (1) 72 (2) 75 (2) 76 (2) 72 (2) 73 (2) 67 (1)

Utsatthet för brott  (0,5)  (0,75)  (1)  (1)  (0,75)  (0,75)  (0,75)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1 (0) 1 (1) 1 (1) 2 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0)
Utsatt för stöld 6 (0) 6 (0) 7 (1) 6 (1) 7 (1) 8 (1) 8 (1)
Utsatts för skadegörelse 5 (1) 7 (1) 6 (1) 8 (1) 8 (1) 8 (1) 7 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 10 (1) 11 (1) 12 (1) 13 (1) 13 (1) 14 (1) 13 (1)
Utsatts för bedrägeri 3 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 () 5 ()
Utsatts för hot 4 () 4 () 5 () 5 () 4 () 5 () 3 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 81 () 79 () 78 () 77 () 79 () 78 () 78 ()
Anmälningsgrad 34 () 26 () 33 () 38 () 33 () 36 () 32 ()

Oro för att utsättas för brott  (1,2)  (1,8)  (1,8)  (1,8)  (1,8)  (2,2)  (1,8)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 45 (2) 48 (2) 52 (2) 51 (2) 51 (2) 56 (3) 57 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 43 (1) 47 (2) 50 (2) 50 (2) 51 (2) 54 (3) 52 (2)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 46 (1) 52 (2) 53 (2) 56 (2) 54 (2) 54 (2) 48 (1)
Oro för överfallen/misshandlad i området 21 (1) 28 (2) 26 (2) 25 (2) 25 (2) 21 (1) 21 (1)
Andel varit orolig för någon typ av brott 63 (1) 68 (1) 70 (1) 70 (1) 71 (1) 72 (2) 72 (2)

Konkret känsla av otrygghet  (1,43)  (2,14)  (2,29)  (2)  (2,14)  (2)  (1,57)
Trygg ute ensam sen kväll 63 (3) 57 (3) 61 (3) 62 (3) 60 (3) 64 (3) 67 (2)
Otrygg ute ensam sen kväll 23 (1) 27 (2) 26 (2) 25 (1) 27 (2) 24 (1) 19 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 8 (1) 9 (2) 10 (2) 8 (1) 7 (1) 8 (2) 5 (1)
Restaurang, bar eller disco 5 (1) 7 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 4 (1)
Sportevenemang 2 (1) 2 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 4 (2)
Åka buss eller tåg 9 (2) 10 (2) 11 (3) 10 (3) 11 (3) 9 (2) 9 (2)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 11 (1) 13 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 13 (2) 12 (2)

Polisens agerande mot problem  (2)  (2)  (2,33)  (2,67)  (3)  (3,67)  (2)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 43 (3) 43 (3) 44 (3) 42 (3) 39 (4) 33 (4) 42 (3)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 12 (1) 13 (1) 14 (2) 15 (2) 14 (2) 18 (2) 12 (1)
Relationskvot 28 (2) 30 (2) 32 (2) 36 (3) 36 (3) 53 (5) 28 (2)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 18 () 20 () 18 () 19 () 17 ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 10 () 10 () 10 () 11 () 10 ()  ()  ()



Resultatbild - Simrishamn
2021 2020_2 2019 2018 2017 2016_2 2015

Problemindex 1,28 1,75 1,72 1,56 2,06 1,91 1,63

Utemiljö  (1,5)  (2)  (1,5)  (2)  (2)  (2)  (1)
Nedskräpning 32 (2) 35 (2) 30 (2) 33 (2) 32 (2) 40 (3) 24 (1)
Skadegörelse 25 (1) 34 (2) 27 (1) 32 (2) 36 (2) 30 (1) 22 (1)

Missbruksproblem  (1)  (1,5)  (1,5)  (1,25)  (1,5)  (1,25)  (1,25)
Berusade personer, utomhus 11 (1) 16 (1) 14 (1) 11 (1) 14 (1) 14 (1) 13 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 9 (1) 13 (2) 14 (2) 10 (2) 11 (2) 11 (2) 12 (2)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 5 (1) 7 (1) 8 (1) 4 (1) 7 (1) 5 (1) 6 (1)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 6 (1) 9 (2) 10 (2) 5 (1) 8 (2) 6 (1) 6 (1)
Observerat narkotikaförsäljning i området 5 () 9 ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (1,33)  (2)  (1,67)  (1,67)  (2,33)  (1,83)  (1,5)
Folk bråkar och slåss, utomhus 8 (1) 8 (1) 10 (1) 7 (1) 11 (2) 9 (1) 8 (1)
Kvinnor antastas 6 (1) 8 (2) 6 (1) 7 (1) 10 (2) 7 (1) 6 (1)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 13 (1) 16 (1) 15 (1) 15 (1) 21 (2) 17 (2) 13 (1)
Bilarna kör för fort 46 (2) 54 (3) 53 (3) 52 (3) 53 (3) 54 (3) 50 (3)
Buskörning med mopeder, mc 18 (2) 28 (3) 21 (2) 21 (2) 27 (3) 21 (2) 15 (1)
Trafikregler respekteras inte 24 (1) 32 (2) 32 (2) 31 (2) 30 (2) 28 (2) 29 (2)

Andel uppfattat minst ett problem  (1)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (1)
Andel uppfattat minst ett problem 68 (1) 74 (2) 76 (2) 72 (2) 77 (2) 78 (2) 69 (1)

Utsatthet för brott  (0,25)  (0,25)  (0,5)  (0,75)  (0,5)  (0,75)  (1)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 0 (0) 1 (0) 2 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
Utsatt för stöld 3 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 5 (0) 9 (1) 7 (1)
Utsatts för skadegörelse 3 (1) 5 (1) 4 (1) 8 (1) 11 (1) 9 (1) 6 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 6 (0) 9 (0) 9 (0) 12 (1) 14 (1) 14 (1) 11 (1)
Utsatts för bedrägeri 3 () 3 () 4 () 6 () 6 () 9 () 5 ()
Utsatts för hot 2 () 4 () 5 () 4 () 4 () 4 () 6 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 86 () 78 () 79 () 80 () 78 () 77 () 78 ()
Anmälningsgrad 33 () 22 () 27 () 32 () 34 () 38 () 27 ()

Oro för att utsättas för brott  (1)  (1,8)  (1,8)  (1,6)  (2)  (2,6)  (1,4)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 42 (1) 46 (2) 51 (2) 51 (2) 55 (3) 65 (4) 57 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 38 (1) 47 (2) 46 (2) 48 (2) 53 (2) 62 (3) 43 (1)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 43 (1) 54 (2) 55 (2) 55 (2) 54 (2) 59 (2) 44 (1)
Oro för överfallen/misshandlad i området 20 (1) 27 (2) 26 (2) 21 (1) 27 (2) 29 (2) 18 (1)
Andel varit orolig för någon typ av brott 59 (1) 67 (1) 67 (1) 69 (1) 71 (1) 79 (2) 69 (1)

Konkret känsla av otrygghet  (1,71)  (2)  (2,14)  (1,43)  (2,29)  (1,57)  (1,86)
Trygg ute ensam sen kväll 63 (3) 55 (4) 60 (3) 62 (3) 57 (3) 62 (3) 66 (3)
Otrygg ute ensam sen kväll 20 (1) 28 (2) 26 (2) 23 (1) 31 (2) 27 (2) 16 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 7 (1) 11 (2) 11 (2) 7 (1) 9 (2) 9 (2) 5 (1)
Restaurang, bar eller disco 5 (1) 6 (2) 5 (1) 5 (1) 6 (2) 5 (1) 5 (2)
Sportevenemang 2 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (1) 4 (2) 1 (0) 4 (2)
Åka buss eller tåg 12 (3) 8 (2) 11 (3) 8 (2) 12 (3) 7 (2) 10 (2)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 13 (2) 11 (1) 13 (2) 11 (1) 15 (2) 11 (1) 13 (2)

Polisens agerande mot problem  (2,33)  (2,67)  (2,67)  (2,67)  (4)  (4)  (3,67)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 39 (4) 40 (3) 40 (3) 40 (3) 36 (4) 33 (4) 33 (4)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 10 (1) 16 (2) 15 (2) 16 (2) 21 (3) 20 (3) 19 (2)
Relationskvot 27 (2) 39 (3) 38 (3) 40 (3) 58 (5) 59 (5) 58 (5)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 19 () 22 () 20 () 18 () 24 ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 8 () 8 () 11 () 11 () 12 ()  ()  ()



Resultatbild - Sjöbo
2021 2020_2 2019 2018 2017 2016_2 2015

Problemindex 1,63 1,69 2,00 1,88 1,56 1,75 1,31

Utemiljö  (2,5)  (1,5)  (2,5)  (1,5)  (1,5)  (1,5)  (1)
Nedskräpning 41 (3) 35 (2) 39 (3) 33 (2) 32 (2) 29 (2) 25 (1)
Skadegörelse 34 (2) 30 (1) 37 (2) 28 (1) 28 (1) 29 (1) 27 (1)

Missbruksproblem  (1,5)  (1,75)  (2)  (1,75)  (1,25)  (1,75)  (1)
Berusade personer, utomhus 13 (1) 12 (1) 18 (2) 15 (1) 13 (1) 15 (1) 10 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 10 (2) 12 (2) 14 (2) 13 (2) 10 (2) 13 (2) 9 (1)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 6 (1) 9 (2) 10 (2) 9 (2) 6 (1) 10 (2) 6 (1)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 7 (2) 10 (2) 10 (2) 9 (2) 6 (1) 9 (2) 4 (1)
Observerat narkotikaförsäljning i området 4 () 6 ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (1,83)  (1,83)  (2,67)  (2,17)  (1,83)  (2,17)  (1,5)
Folk bråkar och slåss, utomhus 6 (1) 9 (1) 10 (2) 10 (1) 6 (1) 7 (1) 6 (1)
Kvinnor antastas 6 (1) 6 (1) 11 (2) 8 (2) 7 (2) 10 (2) 3 (1)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 22 (2) 16 (1) 23 (2) 18 (2) 15 (1) 18 (2) 7 (1)
Bilarna kör för fort 50 (3) 56 (3) 63 (4) 57 (3) 55 (3) 59 (4) 45 (2)
Buskörning med mopeder, mc 26 (3) 29 (3) 33 (4) 27 (3) 28 (3) 24 (3) 25 (3)
Trafikregler respekteras inte 24 (1) 30 (2) 32 (2) 30 (2) 26 (1) 24 (1) 23 (1)

Andel uppfattat minst ett problem  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (1)
Andel uppfattat minst ett problem 75 (2) 72 (2) 77 (2) 77 (2) 74 (2) 78 (2) 67 (1)

Utsatthet för brott  (0,75)  (0,75)  (1)  (1)  (1)  (0,75)  (0,5)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1 (0) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0)
Utsatt för stöld 7 (1) 5 (0) 9 (1) 7 (1) 8 (1) 8 (1) 6 (0)
Utsatts för skadegörelse 5 (1) 9 (1) 5 (1) 8 (1) 4 (1) 9 (1) 5 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 11 (1) 12 (1) 14 (1) 16 (1) 11 (1) 14 (1) 10 (1)
Utsatts för bedrägeri 3 () 5 () 6 () 6 () 5 () 4 () 3 ()
Utsatts för hot 5 () 4 () 5 () 7 () 5 () 6 () 2 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 79 () 79 () 72 () 74 () 77 () 81 () 82 ()
Anmälningsgrad 37 () 28 () 34 () 44 () 37 () 29 () 37 ()

Oro för att utsättas för brott  (1,4)  (2)  (2)  (2,2)  (1,4)  (2,2)  (1,8)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 48 (2) 56 (3) 54 (3) 54 (3) 50 (2) 61 (3) 57 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 49 (2) 53 (3) 54 (3) 54 (3) 49 (2) 54 (3) 56 (3)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 43 (1) 45 (1) 50 (1) 55 (2) 50 (1) 52 (2) 44 (1)
Oro för överfallen/misshandlad i området 19 (1) 24 (2) 25 (2) 27 (2) 22 (1) 18 (1) 16 (1)
Andel varit orolig för någon typ av brott 64 (1) 69 (1) 69 (1) 70 (1) 70 (1) 73 (2) 69 (1)

Konkret känsla av otrygghet  (1,57)  (1,71)  (1,71)  (1,86)  (1,86)  (1,57)  (1,29)
Trygg ute ensam sen kväll 66 (3) 60 (3) 62 (3) 65 (3) 65 (3) 66 (3) 69 (2)
Otrygg ute ensam sen kväll 21 (1) 23 (1) 21 (1) 25 (1) 20 (1) 20 (1) 15 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 9 (2) 12 (2) 9 (2) 10 (2) 7 (1) 6 (1) 7 (1)
Restaurang, bar eller disco 4 (1) 5 (2) 5 (1) 7 (2) 5 (2) 4 (1) 4 (1)
Sportevenemang 1 (1) 1 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 5 (3) 3 (2)
Åka buss eller tåg 8 (2) 7 (2) 8 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (1) 4 (1)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 10 (1) 9 (1) 11 (1) 12 (1) 13 (2) 12 (1) 7 (1)

Polisens agerande mot problem  (2,33)  (2)  (2,33)  (2,33)  (1,67)  (2)  (2)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 44 (3) 45 (3) 47 (3) 47 (3) 43 (3) 42 (3) 41 (3)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 15 (2) 13 (1) 15 (2) 15 (2) 10 (1) 12 (1) 10 (1)
Relationskvot 35 (2) 28 (2) 31 (2) 32 (2) 23 (1) 29 (2) 25 (2)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 18 () 17 () 18 () 22 () 14 ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 9 () 9 () 8 () 10 () 10 ()  ()  ()



Resultatbild - Skurup
2021 2020_2 2019 2018 2017 2016_2 2015

Problemindex 2,09 1,91 2,03 2,34 2,09 2,28 1,78

Utemiljö  (2,5)  (2)  (2)  (2,5)  (2,5)  (2,5)  (1)
Nedskräpning 38 (3) 37 (2) 34 (2) 42 (3) 39 (3) 38 (3) 27 (1)
Skadegörelse 36 (2) 35 (2) 40 (2) 38 (2) 36 (2) 39 (2) 28 (1)

Missbruksproblem  (2,5)  (2)  (1,75)  (2,25)  (1,5)  (1,25)  (1,25)
Berusade personer, utomhus 22 (2) 14 (1) 13 (1) 19 (2) 15 (1) 14 (1) 9 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 24 (3) 17 (3) 18 (3) 20 (3) 14 (2) 16 (2) 12 (2)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 9 (2) 9 (2) 8 (1) 11 (2) 7 (1) 6 (1) 6 (1)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 13 (3) 11 (2) 8 (2) 12 (2) 8 (2) 7 (1) 6 (1)
Observerat narkotikaförsäljning i området 15 () 9 ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (2,5)  (2,33)  (2,67)  (3)  (2,67)  (2,67)  (2,17)
Folk bråkar och slåss, utomhus 16 (2) 9 (1) 11 (2) 14 (2) 12 (2) 9 (1) 9 (1)
Kvinnor antastas 10 (2) 9 (2) 7 (2) 8 (2) 10 (2) 7 (2) 7 (1)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 31 (3) 26 (3) 27 (3) 25 (3) 24 (3) 24 (2) 19 (2)
Bilarna kör för fort 55 (3) 55 (3) 54 (3) 58 (4) 56 (3) 64 (4) 57 (4)
Buskörning med mopeder, mc 28 (3) 28 (3) 38 (4) 34 (4) 38 (4) 39 (4) 28 (3)
Trafikregler respekteras inte 33 (2) 33 (2) 33 (2) 35 (3) 34 (2) 39 (3) 31 (2)

Andel uppfattat minst ett problem  (2)  (2)  (3)  (3)  (2)  (3)  (2)
Andel uppfattat minst ett problem 77 (2) 75 (2) 80 (3) 80 (3) 76 (2) 81 (3) 71 (2)

Utsatthet för brott  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (0,75)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (0)
Utsatt för stöld 10 (1) 7 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1) 6 (1) 12 (1)
Utsatts för skadegörelse 7 (1) 9 (1) 8 (1) 7 (1) 10 (1) 10 (1) 9 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 14 (1) 13 (1) 13 (1) 14 (1) 17 (1) 15 (1) 18 (1)
Utsatts för bedrägeri 5 () 4 () 3 () 8 () 5 () 6 () 8 ()
Utsatts för hot 6 () 6 () 6 () 6 () 5 () 6 () 5 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 75 () 75 () 78 () 70 () 76 () 76 () 74 ()
Anmälningsgrad 37 () 28 () 32 () 38 () 38 () 32 () 38 ()

Oro för att utsättas för brott  (2,4)  (1,8)  (1,8)  (1,8)  (2,4)  (2,2)  (2,2)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 54 (3) 48 (2) 50 (2) 49 (2) 57 (3) 56 (3) 60 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 55 (3) 45 (2) 51 (2) 46 (2) 56 (3) 51 (2) 57 (3)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 59 (2) 54 (2) 56 (2) 55 (2) 60 (2) 54 (2) 53 (2)
Oro för överfallen/misshandlad i området 30 (2) 31 (2) 25 (2) 23 (2) 28 (2) 24 (2) 21 (1)
Andel varit orolig för någon typ av brott 74 (2) 66 (1) 71 (1) 67 (1) 75 (2) 72 (2) 78 (2)

Konkret känsla av otrygghet  (1,86)  (2,29)  (2,14)  (2,14)  (2,14)  (2,29)  (2)
Trygg ute ensam sen kväll 54 (4) 53 (4) 60 (3) 55 (4) 58 (3) 58 (3) 62 (3)
Otrygg ute ensam sen kväll 31 (2) 31 (2) 28 (2) 29 (2) 32 (2) 30 (2) 24 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 13 (2) 9 (2) 9 (2) 8 (1) 9 (2) 9 (2) 8 (1)
Restaurang, bar eller disco 5 (1) 5 (2) 5 (2) 6 (2) 4 (1) 6 (2) 5 (2)
Sportevenemang 1 (1) 2 (2) 3 (2) 4 (2) 3 (2) 4 (2) 5 (2)
Åka buss eller tåg 10 (2) 10 (2) 9 (2) 10 (3) 10 (3) 11 (3) 11 (3)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 12 (1) 13 (2) 13 (2) 12 (1) 12 (2) 14 (2) 14 (2)

Polisens agerande mot problem  (2)  (1,33)  (2,33)  (4)  (2,33)  (4,33)  (2,33)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 50 (2) 50 (2) 46 (3) 39 (4) 44 (3) 33 (4) 42 (3)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 15 (2) 11 (1) 15 (2) 22 (3) 14 (2) 24 (3) 13 (2)
Relationskvot 29 (2) 22 (1) 33 (2) 55 (5) 31 (2) 71 (6) 31 (2)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 18 () 23 () 19 () 21 () 19 ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 15 () 12 () 13 () 14 () 15 ()  ()  ()



Resultatbild - Tomelilla
2021 2020_2 2019 2018 2017* 2016_2 2015

Problemindex 1,78 2,09 2,53 2,59 2,31 2,47 1,34

Utemiljö  (2)  (2)  (3)  (3,5)  (2,5)  (3)  (1)
Nedskräpning 38 (3) 36 (2) 42 (3) 44 (3) 41 (3) 40 (3) 28 (1)
Skadegörelse 31 (1) 35 (2) 43 (3) 51 (4) 37 (2) 42 (3) 25 (1)

Missbruksproblem  (1,25)  (1,75)  (2,25)  (2,25)  (2)  (1,25)  (1)
Berusade personer, utomhus 14 (1) 16 (1) 18 (2) 20 (2) 17 (2) 17 (1) 9 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 12 (2) 17 (2) 18 (3) 17 (3) 10 (2) 12 (2) 8 (1)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 7 (1) 10 (2) 9 (2) 10 (2) 8 (2) 6 (1) 4 (1)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 7 (1) 10 (2) 9 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (1) 6 (1)
Observerat narkotikaförsäljning i området 6 () 8 ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (2,33)  (2,5)  (2,83)  (3,5)  (2,83)  (2,83)  (1,83)
Folk bråkar och slåss, utomhus 13 (2) 17 (3) 17 (3) 21 (3) 14 (2) 20 (3) 7 (1)
Kvinnor antastas 9 (2) 10 (2) 12 (2) 15 (3) 9 (2) 15 (3) 6 (1)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 20 (2) 24 (2) 27 (3) 34 (4) 24 (3) 23 (2) 12 (1)
Bilarna kör för fort 51 (3) 55 (3) 55 (3) 58 (4) 51 (3) 56 (3) 50 (3)
Buskörning med mopeder, mc 24 (3) 28 (3) 37 (4) 45 (5) 42 (5) 40 (4) 28 (3)
Trafikregler respekteras inte 29 (2) 29 (2) 33 (2) 33 (2) 32 (2) 33 (2) 30 (2)

Andel uppfattat minst ett problem  (1)  (2)  (3)  (3)  (2)  (2)  (1)
Andel uppfattat minst ett problem 70 (1) 76 (2) 81 (3) 83 (3) 74 (2) 78 (2) 70 (1)

Utsatthet för brott  (0,5)  (1)  (1)  (1)  (0,75)  (0,75)  (0,25)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1 (0) 2 (1) 2 (1) 3 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0)
Utsatt för stöld 5 (0) 8 (1) 7 (1) 8 (1) 7 (1) 7 (1) 5 (0)
Utsatts för skadegörelse 8 (1) 7 (1) 7 (1) 9 (1) 8 (1) 6 (1) 7 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 10 (1) 14 (1) 13 (1) 16 (1) 13 (1) 12 (1) 9 (0)
Utsatts för bedrägeri 4 () 7 () 6 () 4 () 5 () 4 () 6 ()
Utsatts för hot 4 () 6 () 6 () 7 () 5 () 6 () 2 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 80 () 75 () 78 () 73 () 79 () 77 () 83 ()
Anmälningsgrad 33 () 32 () 32 () 33 () 29 () 39 () 23 ()

Oro för att utsättas för brott  (1,6)  (2,2)  (2,6)  (2,4)  (2)  (2,6)  (2)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 52 (2) 56 (3) 64 (4) 59 (3) 54 (3) 61 (3) 57 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 50 (2) 54 (3) 61 (3) 58 (3) 53 (2) 64 (4) 59 (3)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 46 (1) 51 (1) 53 (2) 57 (2) 55 (2) 54 (2) 51 (1)
Oro för överfallen/misshandlad i området 24 (2) 32 (3) 30 (2) 29 (2) 25 (2) 23 (2) 21 (1)
Andel varit orolig för någon typ av brott 67 (1) 69 (1) 76 (2) 74 (2) 72 (1) 76 (2) 74 (2)

Konkret känsla av otrygghet  (2,29)  (2,43)  (3,14)  (2,71)  (2,71)  (2,86)  (1,43)
Trygg ute ensam sen kväll 61 (3) 54 (4) 51 (4) 55 (4) 55 (4) 54 (4) 68 (2)
Otrygg ute ensam sen kväll 28 (2) 32 (2) 37 (3) 31 (2) 30 (2) 35 (3) 22 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 10 (2) 10 (2) 17 (3) 12 (2) 9 (2) 16 (3) 7 (1)
Restaurang, bar eller disco 7 (2) 8 (2) 11 (3) 10 (3) 9 (3) 7 (2) 4 (1)
Sportevenemang 3 (2) 3 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 2 (2) 3 (2)
Åka buss eller tåg 13 (3) 14 (3) 17 (4) 16 (3) 14 (3) 15 (3) 9 (2)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 16 (2) 18 (2) 22 (3) 20 (3) 18 (3) 19 (3) 11 (1)

Polisens agerande mot problem  (2,33)  (2,33)  (2,33)  (2,67)  (3,33)  (4,33)  (1,33)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 44 (3) 48 (3) 48 (3) 49 (3) 40 (4) 37 (4) 50 (2)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 14 (2) 14 (2) 16 (2) 18 (2) 19 (2) 24 (3) 12 (1)
Relationskvot 32 (2) 29 (2) 33 (2) 36 (3) 47 (4) 66 (6) 24 (1)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 21 () 18 () 21 () 22 () 18 ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 8 () 10 () 11 () 10 () 10 ()  ()  ()



Resultatbild - Ystad
2021 2020_2 2019 2018 2017 2016_2 2015

Problemindex 1,09 1,63 1,53 1,50 1,47 1,53 1,41

Utemiljö  (1)  (1,5)  (1,5)  (1,5)  (1)  (1)  (1)
Nedskräpning 27 (1) 35 (2) 30 (2) 34 (2) 27 (1) 21 (1) 16 (1)
Skadegörelse 19 (1) 26 (1) 25 (1) 25 (1) 23 (1) 23 (1) 21 (1)

Missbruksproblem  (1)  (1,75)  (1,25)  (1,25)  (1)  (1)  (1)
Berusade personer, utomhus 12 (1) 18 (2) 16 (1) 15 (1) 12 (1) 12 (1) 10 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 9 (1) 16 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (1) 4 (1) 9 (1)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 6 (1) 7 (1) 6 (1) 6 (1) 5 (1) 5 (1) 7 (1)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 5 (1) 8 (2) 6 (1) 5 (1) 5 (1) 4 (1) 6 (1)
Observerat narkotikaförsäljning i området 5 () 9 ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (1,33)  (1,67)  (1,5)  (1,33)  (1,17)  (1,17)  (1,33)
Folk bråkar och slåss, utomhus 7 (1) 10 (1) 9 (1) 8 (1) 6 (1) 7 (1) 6 (1)
Kvinnor antastas 6 (1) 9 (2) 8 (2) 7 (1) 6 (1) 6 (1) 8 (2)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 11 (1) 19 (2) 15 (1) 13 (1) 9 (1) 9 (1) 10 (1)
Bilarna kör för fort 40 (2) 43 (2) 45 (2) 47 (2) 45 (2) 41 (2) 42 (2)
Buskörning med mopeder, mc 17 (2) 22 (2) 17 (2) 22 (2) 15 (1) 12 (1) 14 (1)
Trafikregler respekteras inte 22 (1) 22 (1) 24 (1) 25 (1) 24 (1) 24 (1) 23 (1)

Andel uppfattat minst ett problem  (1)  (1)  (1)  (2)  (1)  (1)  (1)
Andel uppfattat minst ett problem 65 (1) 68 (1) 70 (1) 72 (2) 67 (1) 64 (1) 62 (1)

Utsatthet för brott  (0,25)  (0,75)  (0,5)  (0,75)  (1)  (1)  (0,75)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1 (0) 1 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (1) 2 (1) 1 (0)
Utsatt för stöld 4 (0) 6 (0) 6 (0) 6 (1) 6 (1) 10 (1) 9 (1)
Utsatts för skadegörelse 5 (1) 6 (1) 7 (1) 6 (1) 7 (1) 9 (1) 7 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 8 (0) 11 (1) 11 (1) 11 (1) 12 (1) 15 (1) 16 (1)
Utsatts för bedrägeri 3 () 5 () 4 () 5 () 6 () 4 () 5 ()
Utsatts för hot 3 () 4 () 5 () 3 () 4 () 4 () 2 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 82 () 81 () 80 () 80 () 80 () 79 () 76 ()
Anmälningsgrad 30 () 26 () 37 () 40 () 32 () 39 () 33 ()

Oro för att utsättas för brott  (1)  (1,4)  (1,6)  (1,8)  (1,8)  (1,4)  (2)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 37 (1) 43 (1) 48 (2) 46 (2) 47 (2) 46 (2) 54 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 34 (1) 42 (1) 45 (2) 46 (2) 48 (2) 46 (2) 50 (2)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 43 (1) 53 (2) 52 (1) 56 (2) 54 (2) 52 (1) 50 (1)
Oro för överfallen/misshandlad i området 19 (1) 28 (2) 26 (2) 24 (2) 24 (2) 17 (1) 26 (2)
Andel varit orolig för någon typ av brott 58 (1) 67 (1) 68 (1) 69 (1) 70 (1) 66 (1) 73 (2)

Konkret känsla av otrygghet  (1,29)  (2,14)  (2)  (1,57)  (1,86)  (1,71)  (1,71)
Trygg ute ensam sen kväll 66 (2) 61 (3) 65 (3) 66 (2) 63 (3) 70 (2) 69 (2)
Otrygg ute ensam sen kväll 20 (1) 26 (2) 23 (1) 21 (1) 24 (1) 19 (1) 20 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 5 (1) 7 (1) 6 (1) 4 (1) 5 (1) 6 (1) 3 (1)
Restaurang, bar eller disco 4 (1) 7 (2) 6 (2) 6 (2) 6 (2) 8 (2) 3 (1)
Sportevenemang 2 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 1 (1) 3 (2)
Åka buss eller tåg 7 (2) 11 (3) 11 (3) 9 (2) 9 (2) 10 (3) 10 (3)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 9 (1) 14 (2) 15 (2) 12 (1) 13 (2) 13 (2) 14 (2)

Polisens agerande mot problem  (1,67)  (2)  (2,33)  (2,33)  (2,33)  (4)  (1,67)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 42 (3) 41 (3) 40 (4) 38 (4) 37 (4) 27 (5) 46 (3)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 9 (1) 10 (1) 11 (1) 12 (1) 10 (1) 15 (2) 8 (1)
Relationskvot 21 (1) 25 (2) 28 (2) 32 (2) 28 (2) 57 (5) 16 (1)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 17 () 19 () 17 () 17 () 14 ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 11 () 12 () 9 () 11 () 9 ()  ()  ()
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