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Vem är du, och vad jobbar 
du med? 
Jag heter Bengt-Ove Ohlsson och är 
säkerhetschef på Markaryds kommun. 
Jag är också projektledare för Initiativ 
trygghet. 
 
I samband med årsskiftet 
har ungefär hälften av 
projektperioden passerat, 
hur ser du på det arbete 
som har gjort än så länge? 
Initiativ trygghet fick ett starkt 
ekonomiskt tillskott på 1,8 miljoner 
vid halvårsskiftet 2020 från  
 

 
Delegationen mot segregation 
(Delmos), vilket möjliggjorde att 
projektet tillfördes fler medarbetare. 
Personaltillskottet resulterade i att vi 
efter en snabb rekrytering kunde 
rivstarta projektet och, trots en 
pågående pandemi, genomföra såväl 
fysiska som digitala trygghetsdialoger. 
Dialogerna har gett oss erfarenheter 
som vi nu kan arbeta vidare med för 
att minska den upplevda otryggheten i 
kommunen. 
 
Vad ser du som Initiativ 
trygghets huvudsakliga 
fokusområden under 2021? 
Fokus kommer under 2021:s första 
halvår framförallt att ligga på vårt 
fortsatta arbete med platssamverkan i 
Strömsnäsbruk. Detta med 
utgångspunkt i ortens lokala 
förutsättningar. För att identifiera 
dessa förutsättningar och skapa en 
optimal platssamverkan kommer bl. a. 
medborgardialoger ske med barn och 

 
ungdomar såväl som med vuxna. 
 
Kommunstyrelsen kommer i början 
på året att anta nya medborgarlöften 
för 2021/2022. Till medborgarlöftena 
kopplas ett antal aktiviteter som både 
polis och kommun ansvarar över, för 
att säkerställa att det ”blir verkstad”. 
Det fortsatta samarbetet mellan 
kommun och polis är således också ett 
av fokusområdena. 
 
Vilka är projektets största 
framgångsfaktorer? Och hur 
ska man ta till vara på 
dessa efter projektets slut? 
Vi har jobbat hårt med att etablera 
samverkan både inom kommunens 
förvaltningar, samt med externa 
parter, så som civilsamhället, 
näringslivet och diverse myndigheter. 
Detta är ett samarbete som vi gärna 
ser att man håller fast vid och jobbar 
vidare med. Något vi hoppas att vårt 
arbete möjliggjort för. 
 

 Utförda aktiviteter 2020 
Detta är ett axplock av de aktiviteter som Initiativ 
trygghet utfört under det gångna året: 

• Trygghetsdialoger: 
o I Traryd 
o I Strömsnäs 
o Med seniora invånare 
o Med skolungdomar 
o Med nysvenskar 

• Föreläsning med forskare från Malmö och 
Göteborgs universitet 

• Skapat en egen sida för ”Kommunens 
trygghetsarbete” på markaryd.se  

• Trygghetsinvesteringar 
o Hastighetsbegränsande åtgärder 
o Förbättring av gatubelysning 
o Medfinansiering av ”Västra 

stationsområdet” 
• Utskick av informationsblad till samtliga 

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

 

Planerade aktiviteter 2021 
• Platssamverkansprojekt ”Dalaplan” 
• Trygghetskarta för insamling av synpunkter 

kring otrygga platser i kommunen 
• Medborgarlöfte tillsammans med polisen för 

perioden 2021/2022 
• Vägledande dokument för ”Tryggt boende” 
• Markaryd guide – Språkvän i Markaryds 

kommun 
• Implementering av ”Photo-Voice” 
• Drogtest av avloppsvatten 
• Revidering av föreningsbidragen 
• Etablering av ett nätverk för kommunens 

föreningar 
• Riktlinjer för drogförebyggande  

arbete i skolan 
• Fortsatta trygghetsdialoger 
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