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Överenskommelse om samverkan
för ökad trygghet i Landskrona 2017
Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde Landskronas gemensamma åtgärdsplan för 2017. Den är
framtagen utifrån en gemensam problembild och omfattar priori
terade åtgärder.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ansvarar för framtagande, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. BRÅ behandlar även
förslag till revideringar av bilagorna i samband med tertialuppföljningarna.
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SYFTE

PROCESS

För att nå framgång i arbetet med att minska
brottsligheten och öka tryggheten i Landskrona krävs att samhällets alla aktörer
samarbetar. Redan idag sker samarbete inom
flera områden. Syftet med den gemensamma
överenskommelsen är att utöka, fördjupa och
utveckla samarbetet mellan Landskrona stad
och polis och därigenom minska utsattheten
för brott och öka tryggheten för medborgare
och verksamma i Landskrona. För att överenskommelsen skall få avsedd effekt krävs
långsiktigt och systematiskt samarbete.

Överenskommelsen om samverkan för ökad
trygghet sträcker sig över ett år. Processen
med att ta fram en ny överenskommelse
startar upp i mars månad 2017.

Utifrån en gemensam problembild har tre
huvudområden för 2017 års verksamhet
tagits fram.
Dessa är:
•
trygghet i offentlig miljö
•
insatser mot droger
•
bra uppväxtvillkor för barn och
unga
I överenskommelsen redovisar Landskrona
stad och Polisen gemensamma åtgärder och
åtaganden inom dessa tre områden.
Varje åtgärd ska ta sin utgångspunkt från
orden: inkludering, kommunikation och
gemensam värdegrund. Det vill säga, vi ska
arbeta för att alla ska känna att de är en del av
vårt samhälle. När vi samverkar mellan olika
yrkeskategorier ska vi diskutera de åsikter och
normer som styr vårt handlande i den aktuella
frågan. Samtliga insatser ska kommuniceras.
Bilden av Landskrona formas av verkligheten
och genom kommunikation, oavsett om det
sker via möten, media eller på annat sätt.
Vår kommunikation ska baseras på fakta och
beskriva de aktiviteter som genomförs.
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Överenskommelsen har förankrats hos de
kommunala förvaltningarna och inom Polisen. Den har fastställts å Landskrona stad
vägnar av kommunstyrelsen. Handlingen
undertecknas i augusti månad av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolischefen.
Under hösten kompletteras överenskommelsen med bilagor som mer ingående beskriver
de olika insatserna.
Bilagorna, som ska innehålla rubrikerna
syfte, mål, tillvägagångssätt, kommunikation
och uppföljning, ska lämnas in till brottsförebyggande rådet senast den 1 november.
Ansvarig för framtagandet av bilagorna samt
genomförande av åtgärderna fastställs i
överenskommelsen. Utöver de samverkanspartners som fastställs i överenskommelsen
finns möjlighet att engagera fler parter som
till exempel sakkunniga, föreningsliv och
andra myndigheter.

PROBLEMBILD
Trygghet i offentlig miljö
Trygghet är inte alltid lätt att definiera. Enligt Nationalencyklopedin definieras trygghet
som att vara fri från oroande eller hotande
inslag. Känslan av trygghet påverkas dels av
hur den fysiska miljön är utformad men också av en persons kön, bakgrund, erfarenhet,
ålder etcetera.
Välskötta platser ger människor en känsla av
att någon bryr sig och tar hand om platsen.
Skräpiga, trasiga och nedklottrade platser

5

visar brist på underhåll. De upplevs ofta som
övergivna av samhället, vilket ger upphov till
otrygghet. Även enskilda allvarliga händelser
har en negativ påverkan på tryggheten.
Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar att det framför allt är äldre
kvinnor (65-79 år) och unga kvinnor (20-24
år) som uppger att de känner sig otrygga ute
sen kväll. Det finns även en större otrygghet
bland utrikes födda personer än hos personer
som är födda i Sverige.
De trygghetsmätningar som genomförts
i Landskrona visar på att utvecklingen av
medborgarnas känsla av trygghet varit positiv
sedan 2006. I mätningen 2006 uppgav 47
procent av de boende i Landskrona stad att
de kände sig trygga. I 2015 års mätning har
denna siffra ökat till 56 procent. Även andelen
personer som i trygghetsmätningen uppger
att de avstått en aktivitet på grund av att de
känner sig otrygga har minskat från 27 procent
2007 till 15 procent 2015. Överenskommelsen
ger förutsättningar för att nå längre.

INSATSER MOT DROGER
Många ungdomar börjar bruka tobak i tidiga
år. De stora tobaksdebuterna sker i övergångarna från mellanstadiet till högstadiet
och från högstadiet till gymnasiet. I Landskrona röker 14 procent (2014) av de som går
i årskurs 9 och 37 procent (2012) av de som
går i gymnasieskolans årskurs 2 i Landskrona. Flickorna ligger lägre än snittet för
Skåne och Sverige medan andelen pojkar i
Landskrona som uppger att de röker är högre
än övriga landet.
Det finns ett samband mellan ungdomars
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bruk av tobak och ungdomars bruk av andra
droger. Sett utifrån detta perspektiv blir skolans tobaksförebyggande arbete än viktigare.
För att förebygga tobaksbruk bland barn- och
ungdomar krävs en kombination av åtgärder
som bör involvera såväl skola som föräldrar,
elevhälsa och fritid.
Missbruk av narkotika leder ofta till annan
brottslighet. Handeln med narkotika genererar
också stora ekonomiska vinster i form av svarta
pengar till den organiserade brottsligheten.
Droger är ett problem i Sverige såväl som i
Landskrona. Polisens uppfattning är att det
är lätt att få tag på droger i Landskrona. Folkhälsorapporten från 2014 visar att 22 procent
av eleverna i årskurs 9 har haft möjlighet att
prova narkotika och att 10 procent någon gång
har gjort det. Medan flickorna ligger lägre
än såväl snittet för Skåne och Sverige ligger
pojkarna i Landskrona klart högre.
De som möter ungdomar i sitt arbete berättar att en attitydförändring skett. En del
ungdomar tror felaktigt att cannabis är ofarligt och är väl pålästa kring argument som är
för en legalisering av marijuana och hasch.
Som vuxen, vare sig du arbetar inom t.ex.
socialtjänst, skola eller är fritidsledare, är det
viktigt att känna sig bekväm i hur man kan
bemöta dessa argument med saklig fakta.

BRA UPPVÄXTVILLKOR FÖR
BARN OCH UNGA
En av stadens viktigaste uppdrag är att ge barn
och ungdomar bra uppväxtvillkor. Mycket av
arbetet, oavsett rubricering, i överenskommelsen syftar till just detta. Det finns inget entydigt svar på varför vissa ungdomar begår brott

och varför vissa av dem utvecklar en kriminell
livsstil. Däremot vet man utifrån forskning
alltmer om att det finns ett antal riskfaktorer
som indikerar ökad risk för brottslighet och
normbrytande beteende, på kort och lång sikt.
Förenklat kan man säga att det handlar om
individens egna egenskaper, samt på faktorer i
familjen och miljön.
På samma sätt som det finns riskfaktorer,
finns det även skydds- och friskfaktorer.
Ett allt mer framgångsrikt förhållningssätt
i arbetet med barn och ungdomar är att av
både pedagogiska och positivt stärkande
skäl för berörda barn och ungdomar, kunna
tydliggöra och stärka dessa skydds och/eller

friskfaktorer. En sådan mycket stark faktor
är en för barnet/ungdomen positiv skolgång
(uppmuntran och kommunikation, meningsfullt skolarbete, tydlighet och delaktighet samt
”god” prestation) som en bra skyddsfaktor
inför det vuxenliv som väntar. Ett annat är
stödjande föräldrar.
Att vara förälder idag kan vara komplext, t.ex.
att vara införstådd i och informerad om sociala
mediers påverkan och vilka konsekvenser våld
i nära relationer kan få. Stadens uppgift kan
i vissa delar vara att erbjuda olika former av
föräldrastöd eller riktade insatser till grupper
av barn och ungdomar, som ett komplement
till de redan befintliga insatserna.

MÅL OCH INDIKATORER
Under rubriken samarbetspunkter för år 2017
presenteras de åtgärder som Landskrona stad
och Polisen gemensamt kommer att sätta ett
extra fokus på under det kommande året.
Resultaten för respektive insats ska följas upp
och redovisas till brottsförebyggande rådet

varje tertial. En gång om året redovisas resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen
och polisledningen. De enskilda målen och
tillvägagångssättet fastställs i den bilaga som
lämnas in för varje enskild samarbetspunkt.

DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN FÖR ÖVERENSKOMMELSEN ÄR:
Mål

Indikator

Den totala brottsligheten ska
minska

Polisanmälda brott och polisens
trygghetsmätning

Antalet människor som känner
sig trygga ska öka

Polisens trygghetsmätning
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Samarbetspunkter för år 2017
Trygghet i offentlig miljö
Behovet att känna sig trygg och säker finns hos alla människor men uppfattningen av vad det innebär skiftar beroende på kön, ålder, bakgrund och erfarenhet. Trygghet är en sammansatt företeelse som avspeglar människors egen
upplevelse av säkerhet. Denna upplevelse skapas bland annat utifrån individens mentala bilder, sociala situation och hur det fysiska rummet man befinner
sig i är uppbyggt.
1 POLISIÄR SYNLIGHET

3 MEDBORGARDIALOG

Medborgarnas känsla av trygghet förstärks i
takt med att Polisens synlighet ökar. Många
människor ser en fotpatrullerande Polis som
en garant för att det råder lugn i närområdet.
Under 2017 skall lokalpolisen i Landskrona
fortsätta att arbeta med synlighet i prioriterade områden och uppsökande verksamhet på
skolor och i butiker. Polisens volontärer är en
del i detta arbete.
Ansvarig: Polisen

I syfte att öka engagemanget och delaktigheten
i lokalsamhället kommer Landskrona stad och
Polisen under 2017 att genomföra gemensamma medborgardialoger. Frågeställningarna
tar sin utgångpunkt i de problemområden och
samarbetspunkter som staden och polisen
kommit överens om att prioritera under 2017.
Resultatet av medborgardialogerna kommer
att ligga till grund för arbetet med att ta fram
medborgarlöften.
Ansvarig: Polisen i samarbete med
Stadsledningskontoret

2 TRYGG STAD
Fysiska faktorer har stor betydelse för känsla av
trygghet i det offentliga rummet. Väl omhändertagna och välskötta platser upplevs generellt
som tryggare än platser som är slitna, igenvuxna
och utsatta för klotter, nedskräpning och skadegörelse. Det är även positivt, ur ett trygghetsperspektiv, att en plats är lätt att överblicka och
enkel att orientera sig i. Under 2017 kommer vi
i Landskrona att arbeta för att öka tryggheten
på offentliga platser. Arbetet kommer att ta sin
utgångspunkt från de trygghetsvandringar vi
genomför tillsammans med boende och fastighetsägare.
Ansvarig: Teknik- och serviceförvaltningen i samarbete med Stadsledningskontoret och Polisen.
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4 INSATSER MOT DEN ORGANISE
RADE BROTTSLIGHETEN
Den organiserade brottsligheten är föränderlig.
Olika modus, samverkansformer och samhällsförändringar ger nya brott. De senaste åren har
vi kunnat se en ökad våldsanvändning inom
den organiserade brottsligheten. Detta drabbar i
första hand andra kriminella, men riskerar även
att drabba tredje man. De kriminellas inflytande
i vissa utsatta geografiska områden bedöms ha
ökat. Det påverkar medborgarna som bor där
och försvårar en positiv samhällsutveckling. Det
ställer också ökade krav på polisen och andra
samhällsaktörer som arbetar i dessa områden.
Under 2017 kommer Landskrona stad och polisens insatser mot den organiserade brottsligheten att intensifieras.
Ansvarig: Polisen i samarbete med
Stadsledningskontoret och Individ- och
familjeförvaltningen.

Droger
Vårt övergripande mål är ett narkotikafritt samhälle. Missbruk av narkotika
leder ofta till annan brottslighet. Narkotika ger också ekonomiska vinster
inom den organiserade brottsligheten. En undersökning som Statens folkhälsoinstitut gjort visar att 64 procent av ungdomarna som röker i gymnasiets första år också har testat cannabis. Däremot är det bara 4 procent av
dem som inte röker vanlig tobak som provat cannabis.

5 INSATSER MOT CANNABIS OCH
RÖKNING

6 DROGFRI TRÄNINGSKULTUR PÅ
GYM OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR

En viktig orsak till att fler ungdomar använder cannabis är att många inte känner till
riskerna. De tror att det inte är farligare än
att ta en öl. Samtidigt som kunskaperna om
risker som är förknippade med cannabis ökar
inom forskarvärlden sprids en motsatt bild,
framför allt via internet. Landskrona stad och
Polisen kommer att satsa på opinionsbildning
men även fortsätta sitt arbete med insatser för
att öka upptäcktsrisken. Insatserna ska riktas
såväl till skol- och fritidspersonal som till föräldrar och elever. Arbetet kommer att kopplas
samman med det arbete som bedrivs på såväl
nationell som regional nivå.
Ansvarig: Individ- och familjeförvaltningen i samarbete med Polisen och
Utbildningsförvaltningen.

I samverkan med gym och idrottsföreningar
ska en träningskultur som är fri från prestationshöjande preparat och droger säkerställas.
Verksamheten ska bygga på samverkan mellan
myndigheter, föreningar, träningsanläggningar och idrottslärare. Det kommer att bedrivas genom informationsinsatser, oanmälda
dopingtester samt vägledning till vård och
rehabilitering.
Ansvarig: Fritid- och kulturförvaltningen i samarbete med Polisen och
Utbildningsförvaltningen.
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Bra uppväxtvillkor för barn och unga
Det är väl belagt inom forskningen att brottsaktiva ungdomar oftare än
andra kommer från mer resurssvaga hem. Denna resurssvaghet tar sig
olika uttryck och kan beskrivas på olika sätt. Det rör exempelvis familjeförhållanden, ekonomi, sociala problem och hälsa.familjeförhållanden, ekonomi,
sociala problem och hälsa.
7 SAMARBETE SKOLAN – SOCIAL
TJÄNST – POLIS
Skolan, socialtjänsten och polisen är viktiga
aktörer i det förebyggande arbetet mot riskbeteenden bland ung. Samarbetet ser olika
ut på stadens olika skolor. På någon skola
fungerar det mycket bra, på andra är det
sämre. Ett positivt exempel är kontaktpolisverksamheten som kommer att vara fortsatt
prioriterad. Under 2017 ska samarbetet
mellan skola, socialtjänst och polis utvecklas
genom fler, mer strukturerade och närmare
kontakter.
Ansvarig: Utbildningsförvaltningen i
samarbete med Stadsledningskontoret, Individ- och familjeförvaltningen
samt Polisen.

8 HOT OCH KRÄNKNINGAR PÅ
NÄTET
Genom nätet har kränkningar och mobbning kommit att anta en delvis ny skepnad.
Exempelvis kan enstaka kränkningar komma
att få stor spridning och leva kvar under lång
tid. Det är tydligt att potentiella kränkningar på nätet är en källa till oro bland unga
människor.
Nätkränkningar är ett reellt problem för
unga människor som samhället ännu inte
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har hittat några bra former för att hantera.
Under 2017 ska vi fortsätta utveckla det arbete som påbörjades inom ramen för överenskommelsen 2015/16.
Ansvarig: Utbildningsförvaltningen i
samarbete med Individ- och familjeförvaltningen och Polisen.

9 HEDERSRELATERAT VÅLD OCH
FÖRTRYCK
Hedersrelaterat våld och förtryck innebär inskränkningar i barns och ungas livsutrymme.
Brottsliga handlingar som mord, misshandel,
frihetsberövande, olaga hot och ofredande
begås med hedersbegreppet som motiv. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar,
släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Under 2017 kommer vi att ha fokus på
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Ansvarig: Individ- och familjeförvaltningen i samarbete med Polisen och
Utbildningsförvaltningen

Torkild Strandberg

Anneli Manelli

Kommunstyrelsens ordförande
Landskrona stad

Lokalpolischef
Landskrona
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