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Sammanfattning av projektgruppens utförda arbete 

 
Nio månader har passerat sedan Initiativ trygghet påbörjade sitt 
arbete. Detta innebär att projektet inte längre är finansierat av genom 
Delegationen mot Segregation (Delmos) och att nuvarande 
projektgrupp upplöses. De förslag och det arbete som gjorts under 
projekttiden, ska nu läggas över till ordinarie verksamhet, i form av en 
slutrapport, för att bearbetas och vidareutvecklas. 
 
Initiativ trygghet hade som mål att genom starkt, sektorsövergripande 
samverkansarbete, arbeta för att göra Markaryds kommun till en 
tryggare och mer sammanhållen plats. Fokus i detta arbete låg på 
kommunens norra del som tidigare stuckit ut i polisens 
trygghetmätningar som en plats där den upplevda otryggheten är 
relativt hög. 
 
Vad har vi då åstadkommit under projekttiden? Först och främst 
skulle vi vilja lyfta de otroligt givande dialoger som vi, trots pandemi, 
lyckats utföra. Varav dessa dialoger pekar på att allt färre faktiskt 
upplever att man är otrygg jämfört med vad man först har trott. 
Endast 9,5% (av de mer än 200 tillfrågade) kände sig otrygga, jämfört 
med de 35,5% som polisen uppmätte i sin trygghetsmätning.  
 
Därutöver inkom man från invånarnas håll med väldigt goda förslag 
på hur tryggheten skulle kunna öka i kommunen. Något som var med 
och bidrog till uppstarten av det platssamverkansprojekt som nu 
inletts i Strömsnäsbruk, med arbetsnamnet Dalaplan, där eventuellt, 
Strömsnäsbruks nya mötesplats ska anläggas. Varav workshops för att 
komma fram till hur denna plats ska utformas har utförts med bland 
annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Strömsnässkolan, 
civilsamhället och en mängd andra engagerade invånare som bor och 
verkar i Strömsnäsbruk samt resten av kommunens norra del. 
 
Dessutom bedrev vi inom projekt Initiativ trygghet ett omfattande 
kunskapsinhämtande arbete, där flertalet föreläsare bjöds in. 

 
Inklusive en ”digital studieresa” som 
projektet arrangerade, där vi fick ta 
del av goda exempel i hur man 
arbetar trygghetsfrämjande i andra 
kommuner. Detta låg sedan, 
tillsammans med våra dialoger, till 
grund för den lägesbild projektet 
utarbetade. Där trygghetssituationen 
utmålas och specifika fokusområden 
utpekas. 
 
Denna bild låg till grund för många 
av de förslag som projektet nu 
lägger fram i sin slutrapport, här 
föreslår vi bland annat Fortsatta 
trygghetdialoger, fördjupat arbete 
med platssamverkan i norra 
kommundelen, en revidering av 
föreningsbidragen, specialinsatta 
föräldraråd för nysvenska föräldrar, 
fortsatt drogtestning av 
avloppsvattnet, användandet av 
kommunens Operativa BRÅ och en 
fortsatt kommunikation av 
kommunens trygghetsarbete. Dessa 
förslag, med flera, har presenterats 
till den centrala ledningsgruppen 
och ska i maj månad presenteras till 
kommunstyrelsen. 
 
En tydlig slutsats är att det som 
behövs framöver är ett brett och 
långsiktigt krafttag kring 
trygghetsfrågan. Ett krafttag där 
externa och interna parter likaså, 
kommer behöva fortsätta att 
engageras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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