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Förra året anmäldes   
färre brott i Nacka än året  
innan och en ny trygghets- 
undersökning visar på 
ökad trygghet. Samtidigt 
saknas många poliser 
vilket Nackamoderaterna 
anser måste åtgärdas, 
annars riskerar brotts-
ligheten att öka.  

När Nackabladet träffar ord-
föranden i Nackas brottsföre-
byggande råd, Tobias Nässén 
(M) har ny statistik över antalet 
anmälda brott i Nacka nyligen 
presenterats och facit för 2016 
är att det anmäldes färre brott 
än året före.

-Det är såklart positivt att brotts- 
ligheten går ned. Samtidigt 
innehåller den övergripande 
statistiken både bra och dåliga 
nyheter, till exempel minskar 
antalet anmälda inbrott i vil-
lor och lägenheter medan vi ser 
en ökning av anmälningar om  
klotter, säger Tobias Nässén.

Under hösten 2016 gjordes 
också en undersökning 
bland ca 1 800 nackabor 
där de fick svara på frågor 
om hur de upplever sin 
trygghet. Vad blev resulta-
tet av denna undersökning?

-Nackaborna känner sig 
tryggare idag än när förra  

mätningen gjordes för tio år 
sedan. Tryggheten i Nacka är  
också bättre än i flesta andra 
kommuner i Stockholms län, 
och utsattheten för vanliga brott 
har minskat med 20 procent 
på tio år vilket är en stor för- 
bättring, konstaterar Tobias 
Nässén.

-Kommunen och polisen behöver 
samarbeta för att nå resultat. Vi 
satsar till exempel på Polarna. 
En uppsökande verksamhet 
bland ungdomar för att mot-
arbeta droger och bråk. 

På nationell nivå pågår en 
intensiv debatt om en kris 
inom polisen. Märks något 
av detta även i Nacka?

M-krav: fler poliser till Nacka

Tobias Nässén (M), ordförande i Brottsförebyggande rådet i Nacka, anser att antalet synliga poliser måste öka i Nacka. 

- Det vi moderater är kritiska till 
är att polisbemanningen i Nacka 
är lägre än vad som utlovats i 
den nya polisorganisationen och 
lägre än före den stora omorgani- 
sationen för två år sedan. I 
Nackas lokalpolisområde sak-
nas i dag ca 30 poliser. Vi är 
tydliga med att antalet synliga 
poliser måste öka så att det som 
planerats blir verklighet. Risken 
är att droghandel och annan 
brottslighet kan växa fram och 
bryta en positiv utveckling om 
inte polisbemanningen är till-
räcklig, avslutar Tobias Nässén. 

Fakta

Trygghetsindex för Nacka 
kommun har förbättrats 
från 2,16 år 2016 till 1,44 
år 2016. Detta är en av de 
tydligaste förbättringarna 
som har uppmätts i någon 
kommun. 

Nackaborna uppfattar 
färre problem med otrygg-
het än de flesta andra kom-
muner i Stockholms län.

Utsattheten för mängd-
brott har minskat med 20 
procent mellan 2006 och 
2016.

Källa: Trygghetsunder- 
sökning i Nacka 2016. 

Andel som upplevt att de 
utsatts för brott:

Enligt planerna för polisens nya organisation 
skulle det vara 140 poliser i Lokalpolisområdet 
som omfattar Nacka, Värmdö och Tyresö. I dag 
arbetar 111 poliser i lokalpolisområdet.

2016

2006

Antal poliser enligt den 
nya polisorganisationen:

Antal poliser i dag i  
Nackas lokalpolisområde:

25% 140 st 111 st20%

Källa: Trygghetsundersökning i Nacka 
genomförd av stiftelsen Tryggare Sverige. 
1 800 intervjuer under september/oktober 
2016. Källa: Polisen


