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Policy för Landskrona stads drog- och
brottsförebyggande arbete
Förebyggande arbete – Allas vårt ansvar
Denna policy ska vara vägledande för samtliga kommunala förvaltningar och
verksamheter, samt utgöra en grund för ett gemensamt utvecklingsarbete. Den
främsta förutsättningen för ett framgångsrikt drog- och brottsförebyggande
arbete är stort engagemang, samverkan och att alla arbetar i samma riktning,
men utifrån våra olika roller i samhället. Grunden är ett tvärsektoriellt arbete
där alla har ett gemensamt ansvar.
Policyn är av övergripande karaktär och ska brytas ned inom såväl det drogsom det brottsförebyggande området i konkreta handlingsplaner. Kontinuerlig
uppföljning, utvärdering och praktiknära forskning om vilka insatser som är
effektiva är angelägna.
Brottsförebyggande arbete
Definition

Med brottsförebyggande arbete, brottsprevention, menar vi åtgärder som
minskar riskerna att utsättas för brott eller som hämmar människors brottsliga
och oönskade beteende. Man brukar tala om två olika strategier – social
respektive situationell prevention. Det brottsförebyggande arbetet ska också
syfta till att öka den upplevda tryggheten.
Mål

Trygghet är ett av sex prioriterade områden inom Landskrona stad.
Landskronabornas upplevelse av den trygga staden ska öka för att höja
Landskronas attraktionskraft. En viktig del i detta är att tydligt och konsekvent
arbeta för att minska brottsligheten och dess orsaker. Detta görs i nära
samarbete med andra aktörer så som polis, närings- och föreningsliv.
Stadens mål:
 Landskrona ska vara en tryggare stad att leva, vistas och verka i.
Landskrona stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7

Tfn 0418-47 00 00
Fax 0418-47 34 26
annika.wagsater@landskrona.se
www.landskrona.se
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Inriktning

Landskrona stads brottsförebyggande arbete ska präglas av medmänsklighet,
tolerans, delaktighet och trygghet i ett öppet och demokratiskt samhälle.
Arbetet tar sin utgångspunkt i forskning och följs upp och utvärderas
kontinuerligt.
Målsättningen är att utveckla, inspirera och driva på ett långsiktigt strategiskt
brottsförebyggande arbete som främjar tryggheten för alla som bor, verkar i
eller besöker Landskrona stad.
Drogförebyggande arbete
Definition

Med drogprevention avses arbetet med att förebygga bruket/missbruket av
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak, samt läkemedel och andra
substanser som avser att användas i berusningssyfte.
Vi arbetar med att minska efterfrågan, begränsa tillgängligheten och skydda
barn mot de skadliga effekterna som droger åstadkommer. Arbetet tar sin
utgångspunkt i tidiga insatser och tidig upptäckt för att minimera
nyrekryteringen.
Mål

 Landskrona ska vara fritt från narkotika och dopning.
 Minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.
 Minskat tobaksbruk.
Inriktning

Den övergripande inriktningen på det drogförebyggande arbete är att
säkerställa en god folkhälsa, som innebär livskvalitet för medborgarna och
minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.
Det drogförebyggande arbetet riktar sig till alla som bor, verkar i eller tillfälligt
vistas i Landskrona. Barn, ungdomar och föräldrar/vårdnadshavare är viktiga
grupper i det förebyggande arbetet.
Kommunen kan inte ensam nå framgång i arbetet. Det är därför nödvändigt att
samverka med en rad viktiga samarbetspartners inom regionen, polisen,
närings- och arbetslivet, föreningslivet, frivilligorganisationer med flera.
Organisation
Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet och de brottsförebyggande frågorna är organiserat
under kommunstyrelsen men har ett förvaltningsövergripande perspektiv.
Rådet består av två delar. En styrgrupp bestående av politiker och en
förvaltningsövergripande grupp bestående av förvaltningschefer.
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Brottsförebyggande rådet är processägare och ansvarar för att arbetet med
överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet som årligen tecknas av
Landskrona stad och polisen drivs framåt.
I styrgruppen ingår ordförande samt andre vice ordförande från respektive
Kommunstyrelsen, Individ- och familjenämnden, Utbildningsnämnden och
Teknik- och servicenämnden. Från Fritidsnämnden ingår ordförande samt vice
ordförande. Kommunstyrelsens representanter är ordförande respektive vice
ordförande i gruppen och Landskrona stads trygghetssamordnare är sekreterare
i styrgruppen till vilken även lokalpolisområdeschefen i Landskrona bjuds in.
Gruppen träffas tre-fyra gånger per år och har i uppdrag att prioritera,
kvalitetssäkra och följa upp det brottsförebyggande arbetet samt att förankra de
brottsförebyggande frågorna politiskt.
I den förvaltningsövergripande gruppen ingår representanter från stadens
förvaltningar. Ansvaret för att forma gruppen ligger på stadsledningskontoret.
Till gruppen bjuds även lokalpolisområdeschefen i Landskrona in. Gruppen har
i uppdrag att stimulera förvaltningsövergripande arbete och skapa samsyn
mellan de olika förvaltningarna och polisen kring det brottsförebyggande och
drogförebyggande arbetet. De följer upp, analyserar och förmedlar statistik
rörande droganvändning, brottsutveckling och utvecklingen av den upplevda
tryggheten. De har till uppgift att skapa möten mellan olika aktörer i syfte att
skapa samsyn, samverkan och utveckling inom det brotts- och
drogförebyggande området. Här ligger även ansvar för information, utbildning
och kompetensutveckling. Förvaltningschefen för stadsledningskontoret är
ordförande i gruppen och trygghetssamordnaren är sekreterare.
Drogförebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet är organiserat under Individ- och
familjenämnden. Nämnden har ett förvaltningsövergripande samordningsuppdrag inom det drogförebyggande området.
Arbetet förankras i den kommunala organisationen via den
förvaltningsövergripande gruppen inom det brottsförebyggande rådet.
Revidering
Denna policy gäller under perioden 2016-2020.

