Nyhetsbrev fyra.

Initiativ trygghet
Intervju: Anders Buene, Kommunpolis

Vem är du, och vad jobbar
du med?
Jag heter Anders Buene och jag är
Kommunpolis i Markaryds
kommun. Jag arbetar till stor del
med brottsförebyggande arbete på
en strategisk nivå, men även en del
operativt arbete. Jag tror att det är
viktigt att vara ute i samhället och
synas, känna av de strömningar
som sker i samhället, så man är
beredd att möta de utmaningar
som kan dyka upp i kommunen.

Vad fick dig att vilja arbeta
som Kommunpolis i
Markaryd?
Under min snart 15åriga polisiära
karriär har jag jobbat mycket med
samverkan och brottsförebyggande
arbete, främst med unga som varit
på glid. När tjänsten som
Kommunpolis dök upp gav det
mig en möjlighet att jobba med
brottsförebyggande arbete på
heltid. En fantastisk möjlighet att
få utvecklas och forma ett
fortlöpande samarbete med
Markaryds kommun och alla andra
goda krafter inom kommunen.
Vad är dina förväntningar
på projekt Initiativ trygghet?
Jag hoppas att projekt Initiativ
trygghet ska bli ett föredömligt

Vad har vi gjort?
• Besökt skolan och Lagadalskyrkan i
Strömsnäsbruk.
• Pratat trygghet under möte med
Ungdomsinskottet.
• Planerat ytterligare kunskapsutbyte
med andra kommuner.
• Deltagit i ”Tryggare Sveriges”
föreläsning om brottsprevention i
skolan med representanter från
skolan
• Deltagit i Linnéuniversitetets
föreläsning om nyanländas hälsa.
• Arbetat med kommunen och
polisens nya medborgarlöften
• Föreläsning med forskare från
Göteborgs och Malmös universitet

exempel på hur man med
gemensamma krafter kan vända en
negativ trend, att upplevd
otrygghet ska vändas till trygghet,
att segregation ska vändas till
integrering. Förhoppningsvis
kommer det arbete som redan
gjorts visa sig redan i årets
trygghetsmätningar.
Vad ser du som din/dina
viktigaste uppgifter som
Kommunpolis?
Det är att vara ”bron” mellan
Polismyndigheten och Markaryds
kommun, att vara tillgänglig och
lösningsfokuserad. Men även att
tillsammans med kommun och
övriga aktörer lokalisera och
identifiera olika problem och med
gemensamma krafter försöka nå en
lösning.

Vad händer framöver?
• Fortsatta möten inom delprojekten med
representanter från skola, civilsamhället
och näringslivet.
• Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågors seminarium om
Hässleholms integrationsarbete.
• Bearbetning av polisens senaste
trygghetsmätning.
• Tryggare Sveriges föreläsning om
samhällsnytta och platssamverkan.
• Arbetsdag för delprojektens
projektledare.
• Se över möjligheterna till
platssamverkan i Strömsnäs

Tryggare tillsammans!
Kontakt: initiativtrygghet@markaryd.se
Telefon: 0433 – 722 19

