Nyhetsbrev fem.

Initiativ trygghet
Intervju: Bengt Germundsson, Kommunstyrelsens ordförande

Vem är du, och vad jobbar
du med?

Jag heter Bengt Germundsson och jag
är Kommunstyrelsens ordförande i
Markaryds kommun. Jag är också en
av initiativtagarna till projekt ”Initiativ
trygghet” som jag anser är ett av våra
viktigaste projekt just nu.

Vilken roll ser du att projekt
Initiativ trygghet spelar i
kommunens
trygghetsarbete?
Genom projektet kan vi kraftsamla

kring en gemensam uppgift som
involverar samtliga förvaltningar, men
även polisen och andra intressenter.
Jag tror det krävs en särskild satsning
för att sätta fokus på de åtgärder vi
behöver vidta för att öka människors
trygghet. Risken finns att det här
arbetet prioriteras ner om det ska
utföras parallellt med ordinarie
verksamheter. När väl projektet är slut
är det viktigt att arbetet fortsätter som
en naturlig del av kommunens
förebyggande arbete.

Polisen gick nyligen ut med
2020 års trygghetsmätning,
kan du berätta lite mer om
den och dess resultat?
Problemindex är i princip oförändrat
sedan förra året, med en märkbar
förbättring i Strömsnäsbruk och en
fortsatt låg brottsutsatthet i hela
kommunen. Utsattheten för
mängdbrott i Strömsnäsbruk

Polisens trygghetsmätning
2020: En kort redogörelse
• Generella problemindex för hela
kommunen 2,03  2,06
• Problemindex Strömsnäsbruk 2,72
 2,28
o Varav andelen som känner sig
otryggs ute ensam sen kväll
gått från 47%  42%
• Fortsatt låg brottsutsatthet där hela
75% av de tillfrågade uppger att de
aldrig utsatts för något brott
o Varav utsattheten för
mängdbrott i Strömsnäs var
ett av de lägsta värden i hela
Sverige

var exempelvis en av de lägsta i hela
Sverige. Resultatet visar att vårt
trygghetsprojekt ger resultat och det
inspirerar till att fortsätta arbetet på
den inslagna vägen.

Vad ser du som det
viktigaste i kommunens
trygghetsarbete framöver?

Vi behöver bygga en
samhällsgemenskap som inkluderar
alla – kommunen, näringslivet,
fastighetsägarna och civilsamhället. Vi
märker även i vår kommun tendenser
till att ett så kallat parallellsamhälle
växer fram, något som vi måste
motarbeta. För att lyckas bygga en
samhällsgemenskap behöver alla
samverka och dra åt samma håll. På så
sätt skapar vi den gemenskap och en
stolthet som leder till en tryggare miljö
för alla och som utvecklar kommunen
i en positiv riktning.

Vad händer framöver?
• Vi laddar upp över jul och nyår
• Fortsatta möten inom delprojekten med
representanter från skola, civilsamhället
och näringslivet.
• Fortsatt fokus på platssamverkan och
utvecklingsarbete i Strömsnäs
• Arbetet med 2021-2022års
medborgarlöften fortgår
God jul och gott nytt år önskar
vi på Initiativ trygghet!

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

