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Brottsförebyggande rådets 
årsrapport 2021 

Brottsförebyggande rådet består av företrädare för Härryda kommun, 

polismyndigheten samt av kommunen upphandlad bevakningsleverantör. 

Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen 

och företrädare för de i rådet ingående organisationerna. Rådet är 

organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som referensorgan inte 

ställning som kommunal nämnd eller styrelse.  

 

Brottsförebyggande rådet har under 2021 arbetat med att belysa frågor 

som rör säkerhet och trygghet i Härryda kommun:  

 

- Representanter från polisen har deltagit på rådets sammanträden och 

lämnat lägesrapport över brottssituationen i kommunen. 

- Representanter från Securitas har deltagit på rådets sammanträden 

och informerat om Securitas insatser i kommunen. 

- Kommunens säkerhetsansvarige har deltagit på rådets sammanträden 

och lämnat rapport om kommunens säkerhetsarbete.  

 

Brottsförebyggande rådet har bland annat fått information om: 

 

- Mordförsök i Landvetter  

- Ökade tecken på aktivitet kopplat till narkotika i Mölnlycke 

- Våld i offentlig miljö har ökat 

- Ökning av skadegörelsebrott i Härryda kommun 

- Brott i bostäder har minskat 

- Få bilbränder i Härryda kommun 

- Problematiken med ungdomar som skapar otrygghet i Landvetter 

centrum har minskat 

- SSPF - samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid  

- Kommunens otrygga plaster  

- SSPF och folkhälsoplan 2021 – 2023. 
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Uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan med 

syfte att öka den upplevda tryggheten i Härryda kommun 

 

I § 440/2020 från kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020 

antog kommunstyrelsen handlingsplan för att öka den upplevda tryggheten i 

Härryda kommun som brottsförebyggande rådet arbetat fram. 

Handlingsplanen utgår från den lokala lägesbilden och den kunskap som 

finns inom polisen och förvaltningen. Planen ska användas som stöd för det 

lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Härryda 

kommun. Under året har Nicklas Svensson, säkerhetssamordnare 

informerarat om åtgärder utifrån handlingsplan för ökad trygghet och visat 

på aktuella problembilder avseende öppen narkotikaförsäljning och 

skadegörelse. Kommunen har ansökt om ordningsvaktsförordnande enligt 

lagen om ordningsvakter, § 3 lagen LOV 1980:578, ”Platser som är 

prövade och beslutade av polisen enligt om ordningsvakter (LOV)”. Syftet 

är att ge ökad trygghet och närvaro baserat på kommunens och polisens 

aktuella lägesbild och ansökan gäller centrala delar av Mölnlycke och 

Landvetter.  

 

För att förhindra och försvåra narkotikahandel på aktuella platser avseende 

både kommunala objekt och allmänna platser har kommunen också arbetat 

med projektering och installation av kamerabevakning. Information från 

kamerabevakning kan bidra som utredningsunderlag vid brott samt ge 

signalvärde till medborgare. Det kan också minska motivationen till 

skadegörelse, anonymitetskänslan och öka den upplevda tryggheten. 

 

Övrigt 

 

Protokollen från brottsförebyggande rådet delges kommunstyrelsen och 

välfärdsnämnden samt finns tillgängliga på kommunens intranät, IDA. 

 

Per Vorberg, 

Ordförande i Brottsförebyggande rådet 
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