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Svar på interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Rolf Eriksson (S) om åtgärder för 
en aktiv brottsbekämpning 
Åse Nicklasson (SD) och Thomas Morell (SD) har lämnat in en interpellation om åtgärder 
för en aktiv brottsbekämpning. 

Kommunens säkerhets- och trygghetsskapande arbete pågår kontinuerligt med interna 
och externa samarbetspartners som till exempel polisen, fältassistenter, skolan m.fl. där 
problematikbild och en prioritering kopplad till denna prioriteras och där fokusområden för 
åtgärder bestäms. Att en ev. kameraövervakning på utsatta och strategiska platser skulle 
lösa denna typ av problematik fullt ut är inte sannolikt, då problematiken flyttar sig över 
ytan inom och utanför kommunen. Kommunen är dock inte främmande för att fortsatt 
undersöka värdet av effekterna av kameraövervakning som ett ev. komplement av de nya 
åtgärder som nu har initierats enligt nedan. 

Konceptet som kommunens brottsförebyggande arbete baseras på sedan en tid är att 
fokusera på ett antal fokusområden enligt ovan baserat på information, frekvens på 
anmälda brott och problematik. Ett exempel på detta är just nämnda händelser kopplat till 
Häggetorpsskolan och Gärdsmygen där det under tidigare våren var en ganska frekvent 
problematik. Där sattes följande åtgärder in: 

1. Ökad rondering av väktare 
2. Ökad polisnärvaro 
3. Samverkan med personalen om lägesbild, d.v.s. om det är fortsatt eller avtagande 

problematik 
 

Utöver detta gjordes dessutom en riktad kraftsamling under vecka 26 mot fem 
fokusområden i tätorten i samverkan mellan kommunen, polisen och väktarbolag. Där var 
området Häggetorp – Gärdsmygen ett av fokusområdena. Denna riktade insats bidrog 
starkt till att problematiken i området (men även övriga områden) avtog/ förvann till del. 
Extra närvaro av vaktbolag och polis pågår fortsatt på utvalda fokusområden. Information 
om vilka ytterligare insatser som görs är inte officiella av förklarliga skäl. 
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För att ytterligare effektivisera det brottsförebyggande arbetet och åtgärder kopplat till 
detta, har säkerhetschefen efter sommaren startat upp en EST-grupp. (Effektivare 
Samordning för Trygghet, uppdragsbeskrivning och sammansättning bifogas). Gruppen 
ska jobba med ett mer operativt fokus än tidigare med målet att, i samverkan med 
ingående parter i gruppen, effektivare kunna identifiera problematik och områden i syfte 
att mycket tidigare än idag störa problembilden samt sätta in ”akuta” åtgärder i det korta 
perspektivet. 

Sedan tidigare jobbar givetvis kommunen fortsatt med: 

‐ Kultur- och fritid jobbar med förebyggande insatser för barn- och unga upp till 20 
år, enligt Samrådsgruppens uppdrag.  

 

‐ Fritidsledare och fältassistenter som jobbar nära barn och ungdomar med 
stöttande verksamhet. Fritidsledarna jobbar dagtid på Nyboskolan. 

  

‐ Meningsfulla fritidsaktiviteter i en drogfri miljö samt jobbar stödjande med 
socioekonomiskt utsatta barn och familjer. Fritidsgården är öppen fem dagar i 
veckan (dock inte nu p.g.a. pandemi). 

  

‐ Föräldrastöd i form av ”KOMET” för tonårsföräldrar.  
  

‐ Lovaktiviteter på skolloven och hög beredskap vid t.ex. skolavslutning och andra 
högriskhelger.  

  

‐ Fältverksamhet vissa kvällar och samarbete med nattvandrande föräldrar. 
  

‐ Fältassistenterna samverkar regelbundet med polisen, skolan och socialtjänsten. 
Fältassistenterna jobbar dessutom en del av sin tid på ungdomsmottagningen. 

  

‐ Samverkan med föreningslivet och andra organisationer som har verksamhet för 
barn och ungdomar.   

   

Rolf Eriksson  
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förslag på upplägg för ”Effektiv Samordning 

för Trygghet” (EST) Tibro kommun 

 

På kommunchefens uppdrag så har Tibro kommuns säkerhetschef tagit fram 

nedanstående förslag på upplägg för ett effektivt arbetssätt för ökad trygghet. Gruppens 

uppdrag är att via korta avstämningsmöte var fjärde vecka, kunna fastställa och delge en 

aktuell lägesbild i det ”korta perspektivet” (1–4 veckor).  

Säkerhetschef är sammanhållande men upplägget bygger på att kommunen har en egen 

förmåga att över tid driftsäkra det trygghetsskapande arbetet. 

Förslag på ingående representanter i EST grupp: 

- Säkerhetschef (sammanhållande) 

- Kommunpolis 

- Näringslivschef 

- Representant för Socialförvaltning 

- Representant för Samhällsbyggnadsförvaltning 

- Representant för Barn- & utbildningsförvaltning 

- Representant för Kultur- och fritidsförvaltning 

- Representant för Tibrobyggen AB 

- Fältassistenter 

Mötesfrekvens: 

Gruppen träffas kl.10.00 – 10.30 onsdagar var fjärde vecka (uppstår akuta ärenden så 

anpassas mötestid, frekvens och ingående deltagare efter det aktuella läget). Mötet 

genomförs som ”Teamsmöte” och eventuella sekretessärenden hanteras i särskild 

ordning. 

Genomförande och syfte: 

Mötet genomförs som ett kort avstämningsmöte med syfte att fastställa en aktuell 
lägesbild och åtgärder i det ”korta perspektivet” gällande ev. trygghetsproblematik i 
kommunen. Avrapportering av aktuell lägesbild/åtgärder genomförs på möte för befintlig 
kommunal ”samverkansgrupp”. Ingående befattningar i EST-gruppen ansvarar för att 
information och ev. åtgärder delges berörda i den egna verksamheten. 
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Utvärdering: 

Upplägget utvärderas löpande under 2021 om hur det interagerar med kommunens 
befintliga samverkansgrupp. 

Uppstart: 

Uppstart planeras till april 2021 

Förslag till beslut: 

Att beslut fattas i ledningsgruppen om uppstart av gruppen samt att resp. ansvarig 
chef/motsv. meddelar namn och kontaktuppgifter över den som skall representera 
verksamheten i EST-gruppen till säkerhetschef. Ev. ersättare utses inom den egna 
verksamheten. 

 

 

Ola Johansson 

Säkerhetschef Tibro kommun 

 

 

 

 

 


