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Anders Käll: Det lokala brottsförebyggande rådet 
arbetar för att öka tryggheten i Uppvidinge kommun 
Uppvidinge kommuns lokala brottsförebyggande råd arbetar för att minska 
brottslighet och öka trygghet. Rådet tar upp trygghets- och säkerhetsfrågor både på 
kort och lång sikt och i dialog med samhället. Genom samverkan i rådet sprids 
exempel på trygghets- och säkerhetsskapande arbete som genomförs i kommunen. 
Rådet kan ta upp allt från drogförebyggande arbete och trafiksäkerhet, till planering 
av trygghetsvandringar i tätorterna. Anders Käll är kommunstyrelsens vice 
ordförande och det brottsförebyggande rådets ordförande: ”Med den breda 
representation i rådet, som kommens förvaltningschefer, kommunchef och chefer 
för de kommunala bolagen utgör, får vi en bra bild av brottsproblematiken i 
kommunen. Utöver det deltar kommunpolisen, som genom sitt kunnande och sin 
erfarenhet kan ge oss statistik, råd och stöttning i olika situationer.” 

 
 

Kommunstyrelsen, Polisen, kommunalaförvaltningar och bolag 
Kommunstyrelsen har ansvar för det brottsförebyggande rådets organisation. 
Beslut som rådet tar och som kostar pengar tas alltid upp i styrelsen. Ett exempel är 
när rådet under 2019 bedömde att en digital hastighetstavla bör köpas in. ”En sådan 
fråga har kommunstyrelsen ansvar att besluta om”, säger Anders Käll, som ännu 
inte vet hur man kommer att ställa sig till ett inköp av en hastighetstavla.  
  

Representanter i rådet kommer från kommunens förvaltningar och bolag. Utöver 
dessa är kommunpolisen självskriven. Kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande är också ordinarie representanter. Företrädare för organisationer och 
samhällsliv bjuds in till rådet beroende på vilka frågor som ska tas upp. Några 
exempel som Anders Käll tar upp är Brottsofferjourens medverkan när nytt avtal 
tecknas med kommunen och miljö- och byggnadsförvaltningens information om ny 
lagstiftning rörande rökning i offentlig miljö. Grannsamverkansgrupperna i 
kommunen har också kontinuerlig kontakt med representanter i det 
brottsförebyggande rådet.  
  
 

Arbetsgrupper för olika frågor 
Arbetsgrupper kan bildas för brottsförebyggande frågor som rör t.ex. värdegrund, 
folkhälsa, trygghet och säkerhet. Just nu arbetar en grupp för minskad tillgång till 
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak inom projektet ”Barnens bästa 
gäller!”. En annan grupp arbetar för att stärka samverkan mellan förvaltningar och 
polisen i olika trygghetsfrågor. Båda grupperna har barn och unga i fokus.  
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Lokal lägesbild 
Uppgifter som rådet ska arbeta med styrs av kommunstyrelsen. En viktig uppgift 
är att ta fram en lägesbild för bra samverkan mellan polisen och kommunen. För att 
samverkansöverenskommelser* och medborgarlöften** ska stämma med verkliga 
behov krävs kunskap, t.ex. om vilka brott som begås och om vilka orsaker som kan 
ligga bakom brottsligheten. ”Därefter kan vi ta fram förslag till åtgärder som kan 
fungera och som går att följa upp”, menar Anders Käll. 

 
Trygghetskväll 
Det brottsförebyggande rådet träffas fyra gånger per år och mellan mötena arbetas 
med olika frågor enligt skriftlig överenskommelse med polisen och med gemensamt 
undertecknade medborgarlöften. En gång per år ordnar rådet ett öppet möte, då 
invånare, föreningar, organisationer och andra aktörer bjuds in. I år blir det en 
trygghetskväll i Alstermo den 18 november. Samma dag kommer kommunpolisen 
att leda en trygghetsvandring i Alstermo samhälle. Då finns också kommunala 
verksamheter på plats. Föreningar och företag på orten är inbjudna att delta i 
vandringen. Anders Käll hälsar invånare i hela kommunen, och i synnerhet 
Alstermo-området, välkomna till trygghetskvällen, som innehåller information från 
Brottsofferjouren, Räddningstjänsten, Polisen och Grannsamverkan. Se mer under 
”Evenemang” på Uppvidinge kommuns webbplats.  
 
Gott långsiktigt resultat i trygghetsmätningen 
Avslutningsvis: Glädjande resultat i trygghetsmätningen 2019! Under en följd av år 
har kommunens invånare svarat att tryggheten är på samma nivå som tidigare och 
därmed på en god nivå. Små avvikelser finns, men den upplevda tryggheten i 
Uppvidinge har varit densamma under flera år. Anders Käll hoppas nu att det 
drogförebyggande arbetet ska fokuseras genom ett fortsatt och stärkt samarbete 
mellan förvaltningarna, Polisen och allmänheten. Vår åtgärdsplan ska följas och vi 
har i detta och i medborgarlöften lovat att prioritera bland annat: ”Förebyggande 
arbete för minskad tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel 
(om pengar).”  

 

*Samverkansöverenskommelse – Ett skriftligt avtal som beskriver de problem som parterna kommer 
att samverka om. Överenskommelsen ska ge ett helhetsperspektiv och skapa samsyn.  
 
**Medborgarlöfte – Ett åtagande om åtgärd riktat mot medborgaren. Medborgarlöftet utvecklar 
samverkansöverenskommelsen med erfarenhet hämtad från medarbetare och medborgare. I 
medborgarlöftet berättar kommunen och polisen hur de tillsammans avser att arbete 
brottsförebyggande och trygghetsskapande.  


