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INLEDNING
Bakgrund
En kommunfullmäktigeberedning har tagit fram en strategi för trygg och 
säker kommun. En plan har tagits fram kopplat till beredningens slut-
rapport. Planen innehåller bl a en åtgärd om att en plan och en handlings-
plan för trygghet och säkerhet i Ängelholms kommun ska tas fram. En 
plan för trygghet och säkerhet 2018-2028 har tagits fram och godkänts av 
kommunfullmäktige den 27 augusti 2018. Planen ska öka bidra till att öka 
tryggheten och säkerheten i Ängelholms kommun. 

En överenskommelse om samverkan för ökad säkerhet och trygghet har 
tecknats mellan Ängelholms kommun och polisen. Av överenskommelsen 
framgår att en gemensam handlingsplan ska tas fram. 

Denna handlingsplan utgör både den handlingsplan som ska tas fram kopp-
lat till planen för trygghet och säkerhet 2018-2028 samt den gemensamma 
handlingsplan som ska tas fram till följd av överenskommelsen om samver-
kan mellan kommunen och polisen.

Syfte
Syftet med denna handlingsplan är att säkra utförandet av planen för trygg-
het och säkerhet 2018-2028. Handlingsplanen pekar ut vilka åtgärder som 
ska prioriteras under perioden 2018-2021, för att målbilden i planen ska 
förverkligas. 

Handlingsplanen utgår från de prioriterade utvecklingsområden och strate-
gier inför framtiden som ingår i planen. I handlingsplanen beskrivs både det 
arbete som redan genomförs av olika parter gällande trygghets- och säker-
hetsfrågor, som ska fortsätta genomföras, samt det arbete som ska genom-
föras i form av nya aktiviteter under perioden 2018-2021. 

Prioriterade utvecklingsområden
Planen för trygghet och säkerhet 2018-2028 innehåller tre prioriterade ut-
vecklingsområden. 

   Prioriterade utvecklingsområden

• Brottsförebyggande arbete.
• Trygghets- och säkerhetsskapande arbete.
• ANDTS-förebyggande arbete.

Brottsförebyggande arbete
Ängelholms kommun ska arbeta med brottsförebyggande insatser i samver-
kan med polisen. Det brottsförebyggande arbetet kan handla om såväl social 
prevention som situationell prevention, d v s insatser i den fysiska miljön som 
försvårar möjligheten att begå brott. Målet är att minska benägenheten att 
begå brott.

Trygghets- och säkerhetsskapande arbete
Ängelholms kommun ska arbeta med trygghets- och säkerhetsskapande in-
satser i samverkan med polisen. Den övergripande målsättningen är att före-
bygga risker och minimera sannolikheten för att oönskade händelser inträffar. 
När allvarliga händelser ändå sker ska kommunen och polisen ha förmåga att 
kunna hantera konsekvenserna och minimera skadliga effekter på människa, 
miljö och egendom. Målet är att Ängelholms kommun även fortsatt ska vara 
en trygg och säker kommun.

ANDTS-förebyggande arbete
Ängelholms kommun ska arbeta aktivt med ANDTS- förebyggande insatser 
(Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) genom drogförebyggande arbete i 
samverkan med polisen m fl samt genom tillsynsarbete. Målet är ett samhälle 
fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador 
orsakade av alkohol, spel om pengar och ett minskat tobaksbruk.
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STRATEGIER
Trygghet i samhället
Planen för trygghet och säkerhet 2018-2028 innehåller fyra olika strategier inför framtiden. En av strategierna är trygghet i samhället. Av strategin trygghet 
i samhället framgår att Ängelholms kommun ska arbeta för att vara tolerant och motverka socioekonomisk bostadssegregering. Ängelholm ska arbeta för 
att alla ska känna sig trygga. Strategin trygghet i samhället innehåller fyra områden. Nedan beskrivs i punktform vad som redan genomförs, och som ska 
fortsätta genomföras, inom dessa områden. Av tabellen framgår vilka nya aktiviteter som ska genomföras under perioden 2018-2021 inom områdena.

• Kommunen ska arbeta aktivt med integrationsfrågor och tolerans för mångfald samt motverka segregation. 
Kommunen bedriver flera projekt för att öka integrationen. Toleranshöjande insatser genomförs för etablerade svenskar, genom kampanjer och projekt. 
Beredningen för omsorg bedriver ett uppdrag om jämlik kommun, gällande de sju diskrimineringsgrunderna. Ängelholms kommun har stimulansbidrag 
till de ideella föreningar som vill bidra i integrationsarbetet. Kommunen bedriver samhällsorientering för att skapa en grundläggande förståelse för det 
svenska samhället. Samhällsorienteringen riktar sig till personer som är nya i Sverige mellan 18-64 år. Yngre personer som är nya i Sverige får informa-
tion på HVB-hem och skolan. Kommunen bedriver fler toleranshöjande aktiviteter: mångfaldsföreläsningar, mångfaldsparad, mångfaldsvecka på skolan, 
toleranshöjande föreläsningar för skolan, toleranshöjande aktiviteter på fritidsgården och toleranshöjande insatser under kulturveckan. Kommunens 
familjecentraler är HBTQ-certifierade och har verksamhet riktad mot integration i form av SFI-pedagog och ”Svenska med baby”.

• Kommunen ska arbeta med värdegrundsarbete.
Kommunen arbetar utifrån värdegrunden i styrmodellen Ratten. Skolan tar över det arbete som förskolan genomför, när barnen kommer upp i skol-
åldern. Skolan arbetar med värdegrundsarbete inom olika ämnen samt med demokratifrågor och tolerans mellan elever. Utbildning i värdegrundsarbe-
te genomförs för årskurs 7-9. För personer som är nya i Sverige utförs värdegrundsarbete via samhällsorienteringen, skola och HVB-hem. MK-huset, 
fritidsgården i Ängelholms centrum, arbetar med värdegrundsarbete genom reglemente och krav på gårdskort. I Ängelholms kommun finns möjlighet 
till medling, där gärningsmannen och deras brottsoffer träffas tillsammans med en opartisk medlare. 

• Kommunen ska arbeta för att barn och unga ska känna trygghet.
En agil arena har genomförts om ungdomssituationen. Ängelholms kommun arbetar utifrån barnkonventionen, med firande av barnkonventionsvecka 
och insatser i skolan. Skolan arbetar med simkunnighet, trafikvett och elevers upplevda trygghet i enlighet med läroplanen. En beredning har tagit fram 
en strategi för att stärka barnrättsperspektivet och ett förslag till plan kopplat till beredningens slutrapport har tagits fram. Kommunen genomför ut-
bildningen ”Människan bakom uniformen” för ungdomar. Kommunen har startat skolmedling, för att arbeta med konfliktlösningar i skolan och för att 
minska återfall i brott. 
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• Kommunen ska arbeta med social trygghet för äldre. 
Ängelholms kommun strävar efter att erbjuda en äldreomsorg med god kvalitet, där vårdtagaren kan känna sig trygg. Tillgänglighetsanpassning utgör 
en viktig del. Det finns flera trygghetsboenden i kommunen, både kommunala och privata. I Ängelholms kommun finns trygghetslarm och trygghets-
jouren. Ängelholms kommun har information om frågor som berör äldre på hemsidan. Ängelholms kommun har även en äldrelots som äldre eller 
anhöriga kan vända sig till för att få stöd och hjälp. Uppsökande verksamhet via utskick och informationsmöten ges till äldre. Kommunen har både 
fasta och mobila träffpunkter, erbjuder hjälp hem från aktiviteter, arbetar med volontärer och måltidsvänner. Förbättringsarbete med genomförande-
planer pågår och arbete för att brukarna ska kunna påverka sin hjälp. Ett arbete pågår inom hemtjänsten för att förbättra personkontinuiteten.

ing, miljarder kr   233 (portvärde, miljarder kr   74

Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan

In
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at
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n

Arbeta aktivt med integration. Kommun Löpande

Samverka med ungdomsfullmäktige.  Kommun Löpande

Vä
rd
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ds

- 
ar
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te

Ta fram förslag på målformulering av KF-målen om trygghet och säkerhet. Kommun 2018

Ba
rn

 &
 u

ng
a

Genomföra de åtgärder som tas upp i planen kopplat till beredningens ”Strategi för att stärka 
barnrättsperspektivet”.

Kommun 2018-2021

Genomföra åtgärder vid Toftaskolan (parkering, på/avstigningsplatser, cykelåtgärder). Därefter 
genomföra åtgärder på andra skolor.

Kommun 2019-2020

Äl
dr

e Starta en mobil träffpunkt i Södra Utmarken. Kommun 2018
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Trygghet i den fysiska miljön
Planen för trygghet och säkerhet 2018-2028 innehåller fyra olika strategier inför framtiden. En av strategierna är trygghet i den fysiska miljön. Av strategin 
trygghet den fysiska miljön framgår att Ängelholm ska arbeta för att göra den fysiska miljön trygg för att alla ska kunna röra sig där de vill i det offentliga 
rummet. Kommunen ska vara tryggt utformad och skapa rum för mötesplatser. Strategin trygghet i den fysiska miljön innehåller fem områden. Nedan 
beskrivs i punktform vad som redan genomförs, och som ska fortsätta genomföras, inom dessa områden. Av tabellen framgår vilka nya aktiviteter som ska 
genomföras under perioden 2018-2021 inom områdena. 

• Kommunen ska verka för att skapa en tillgänglig och trygg kommun. 
Översiktsplan 2035 innehåller ett ställningstagande om att verka för att skapa en tillgänglig och trygg kommun. Aspekterna ska beaktas vid utformning 
av det offentliga rummet. I kommunens cykelplan 2015-2025 tas behovet av trygga och säkra cykelvägar upp. Planen innehåller bl a mål om att förbätt-
ra säkerheten och tryggheten för cyklister samt att arbeta med separata gång- och cykelvägar. Kommunen genomför och deltar i olika mobility mana-
gementprojekt kring trygghet och säkerhet i trafiken. Ett åtgärdsprogram för gång-, cykel- och mopedpassager har tagits fram. En agil arena har arbetat 
med trygg och säker trafikmiljö kring kommunens skolor åk F-6. Skolan genomför undervisning i trafik och olika kampanjer för elever i skolan. Kom-
munen arbetar för att göra kommunens mötesplatser tillgängliga och trygga för alla. Ett projekt om DNA-märkning har bedrivits i kommunen. 

• Kommunen ska arbeta för att öka trygghetskänslan genom trygghetsskapande närvaro.
Olika mätningar genomförs: trygghetsmätningen, medborgarenkäten och öppna jämförelser. Kommunen anlitar bevakningsföretag vid behov. Kom-
munen har ett § 3-område i centrum. Kontroller av krogar genomförs.

• Kommunen ska samverka med polisen, det civila samhället och näringslivet.
Samverkan sker idag mellan kommun, civilsamhälle, näringsliv och polis. En överenskommelse om samverkan för ökad säkerhet och trygghet finns 
mellan kommunen och polisen. En modell för samverkan med civila samhället har tagits fram av familjen Helsingborg. Den ska användas av respektive 
kommun för att träffa lokala överenskommelser. Olika frivilliga krafter finns t ex grannsamverkan och nattvandrare. Polisen samverkar med kommunen 
kring medborgarlöften.
 

• Kommunen ska beakta trygghetsaspekterna i samhällsplaneringen och i byggprocessen.
Av översiktsplanen 2035 framgår att tillgänglighets- och trygghetsaspekterna ska beaktas i all planering. I den checklista som används vid ansökningar 
om planbesked finns tillgänglighets- och trygghetsaspekterna med. 

• Kommunen ska arbeta för att minska den sociala oron.
Kommunen genomför trygghetsvandringar tillsammans med polisen, räddningstjänsten, ungdomsfullmäktige och civilsamhället. Temavandringar ge-
nomförs (t ex krogrunda, tjejvandring och skolvandring). Fältassistenterna har utökat närvaron i staden. Fältassistenterna kartlägger även ungdomar och 
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informerar föräldrar. En ny fritidsgård har öppnats i Ängelholm. Olika projekt och aktiviteter bedrivs, utifrån behov. 

Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan

Fy
si

sk
a 

m
ilj

ön

Inventera enkelt avhjälpta hinder. Kommun 2019

Beakta tillgänglighetsaspekter vid serveringstillstånd. Kommun Löpande

Ta fram stadigvarande påkörningshinder. Kommun 2018

Bygga 10 stycken GCM-passager (ordnade passager för gång-, cykel- och/eller moped). Kommun 2019

Arbeta aktivt med trygghet i trafiken (medborgarlöfte). Polis
Kommun

Löpande

Tr
yg

gh
et

s-
   

sk
ap

an
de

 n
är

-
va

ro

Samverka med nattvandrarna. Kommun
Polis

Löpande

Öka synligheten av polisen (medborgarlöfte). Polis Löpande

Arbeta aktivt med trygghet på landsbygden (medborgarlöfte). Polis
Kommun

Löpande

Sa
m

ve
rk

an
 Träffa lokala överenskommelser med det civila samhället. Kommun 2018

Delta i BID-projektet angående utveckling av stadskärnan. Kommun
Ählms Näringsliv
M fl

2018-2019

Pl
an

- 
&

 
by
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-
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s

Ta fram en checklista för hållbarhet för detaljplaneringen, där tillgänglighets- och trygghetsaspek-
terna utgör en viktig del. 

Kommun 2018

M
in

sk
a 

so
ci

al
 

or
o

Införa kameraövervakning i centrum. Kommun 2018-2019

 Str
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Ekonomisk trygghet
Planen för trygghet och säkerhet 2018-2028 innehåller fyra olika strategier inför framtiden. En av strategierna är ekonomisk trygghet. Av strategin eko-
nomisk trygghet framgår att Ängelholm ska arbeta för att bidra till ekonomisk trygghet och för att minska de socioekonomiska skillnaderna i kommunen. 
Strategin ekonomisk trygghet innehåller tre områden. Nedan beskrivs i punktform vad som redan genomförs, och som ska fortsätta genomföras, inom 
dessa områden. Av tabellen framgår vilka nya aktiviteter som ska genomföras under perioden 2018-2021 inom områdena. 

• Kommunen ska verka för att fler ska komma till självförsörjning och för att minska arbetslösheten.
Kommunen har en arbetsmarknadsplan för perioden 2017-2021, där målet är att grupper och individer som idag står utanför arbetsmarknadens för-
fogande snabbt ska komma till självförsörjning för att minska arbetslösheten. Vuxenutbildning och arbetsmarknad genomför utbildningar som matchar 
behovet på arbetsmarknaden. Prognosträffar genomförs med Arbetsförmedlingen och facket etc. Kommunen erbjuder yrkespraktik, arbetar med extra-
tjänster och genomför för satsningar på gymnasiet. Familjen Helsingborgs verksamhetsplan innehåller ett mål om god matchning mellan utbildning och 
arbetsmarknadens behov. 

• Kommunen ska ge förutsättningar för näringslivet att utvecklas för att fler arbetstillfällen ska skapas.
Både kommunen och Ängelholms Näringsliv arbetar för att skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas så att fler arbetstillfällen skapas. Kom-
munen har mark- och planberedskap samt en företagsklimatgrupp med fokus på att förenkla företagens kontakter med Ängelholms kommun. Kom-
munen arbetar med nyföretagande för ungdomar och nyanlända, Jobb 18 och sommarjobb. Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängel-
holms kommun, förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka för-
utsättningarna för nyföretagande. Näringslivsutvecklingen består av företagsservice, utveckling av Ängelholm som företagsplats och investeringsfräm-
jande åtgärder. Ängelholms Näringsliv arrangerar olika aktiviteter såsom Företagardagarna, Entreprenörskolan, Ung Företagsamhet, tillväxtprojekt samt 
olika evenemang. Därutöver arbetar familjen Helsingborg för att regionens företag ska ges möjlighet att utvecklas genom olika projekt och evenemang. 
NyföretagarCentrum Skåne Nordväst finns.

• Kommunen ska arbeta för att kommunens anställda ska spegla befolkningssammansättningen i kommunen. 
Ängelholms kommun arbetar med extratjänster. Kommunen arbetar med att skapa traineeplatser och för att fånga studenter under studietiden, vilket 
kan bidra till en mer varierad sammansättning bland kommunens anställda. Mångfaldsaspekten utgör en integrerad del av introduktionsprogrammet för 
nyanställda chefer. Rekryteringen är den enda ingången till kommunens organisation och cheferna utgör nyckelpersoner till kommunens strävan om att 
uppnå mångfald. Familjen Helsingborgs verksamhetsplan innehåller ett mål om att minska gapet för utländsk bakgrund kontra medarbetare i relation 
till befolkningen.
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Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan
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Ta fram en handlingsplan kopplat till arbetsmarknadsplanen 2017-2021. Kommun 2018

N
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in
gs

liv
s-

      
ut

ve
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g

Arbeta utifrån Ängelholms Näringslivs AB:s affärplan. Ängelholms 
Näringsliv

Löpande

An
st
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ld

a 
sp

eg
la

 
be

fo
lk

ni
ng
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m
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-
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en

 

Inleda en ny introduktionsprocess för nyanställda, som kan kopplas till uppsatta mål. Kommun 2018

Inrätta ett rekryteringscentrum (en sammanhållen funktion för rekryteringen för att höja nivån på 
rekryteringarna och skapa bättre möjligheter till kompetenshöjning).

Kommun 2019

Bygga en kompetensmodell som inkluderar GAP-analys, bl a för att förstå kommunens behov av 
framtida kompetens.

Kommun 2019
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Trygghet i hem och nära relationer
Planen för trygghet och säkerhet 2018-2028 innehåller fyra olika strategier inför framtiden. En av strategierna är trygghet i hem och nära relationer. Av 
strategin trygghet i hem och nära relationer framgår att Ängelholm ska arbeta förebyggande och proaktivt från tidig ålder för att skapa förutsättningar för 
att ge trygghet för både medborgare och dess omgivning. Ingen ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer. Alla ska ha samma rätt och möjlighet till 
kroppslig identitet. Strategin trygghet i hem och nära relationer innehåller fyra områden. Nedan beskrivs i punktform vad som redan genomförs, och som 
ska fortsätta genomföras, inom dessa områden. Av tabellen framgår vilka nya aktiviteter som ska genomföras under perioden 2018-2021 inom områdena. 

• Kommunen ska arbeta aktivt med utsatta medborgare.
Olika projekt bedrivs och samverkansprojekt pågår med berörda parter gällande allt från insatser i närmiljö, beteende, integration till familjeutbildning. 
Kommunen arbetar för att utveckla arbetssätt för att kunna agera i tidiga skeden. Kommunen arbetar med krisberedskap, har en krisberedskapsplan, 
genomför en krisberedskapsvecka och olika krisberedskapsåtgärder.

• Kommunen ska arbeta för ökad folkhälsa och livskvalitet för kommunens medborgare.
Av kommunfullmäktiges mål framgår att Ängelholms kommun ska erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god 
miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Av kommunens folkhälsoplan 2014-2019 framgår att kommunen ska arbeta med gynnsamma 
livsvillkor, genom att t ex skapa sunda, säkra och trygga miljöer för kommuninvånarna samt att kommunen ska arbeta med att förbättra kommuninvån-
arnas levnadsvanor samt tillämpa de nationella mål som är uppsatta inom alkohol-, narkotika-, doping-, spel- och tobaksområdet. Kommunen uppfyller 
det lagstadgade kravet gällande ANDTS genom tillståndsarbete, fältarbete och information på skolor. 

• Kommunen ska arbeta för att minska risker för fallolyckor och olyckor i hemmiljö.
Kommunens äldrelots är behjälplig med att ge information till äldre om hur de ska undvika risker i sina hem. Kommunen arbetar preventivt med fall-
olyckor och rehabilitering av fall samt har en handlingsplan för fall. Rutiner finns för fallavvikelser och uppföljning. Kommunen arbetar även aktivt för 
att öka patientsäkerheten. Målet är att antalet fall ska minska med 5 procent under 2018 jämfört med 2017, för att främja livskvalitet. 

• Kommunen ska erbjuda insatser i form av rehabilitering, rådgivning, stöd och utbildning.
Kommunen arbetar preventivt med rehabilitering och gymnastik vid kommunens träffpunkter. Kommunen arbetar med föräldrastöd, familjecentraler, 
rådgivning och information. Familjecentralerna kan numera erbjuda föräldrar ett utökat stöd. De arbetar för att ge tidigt stöd, helst när barnet föds, och 
erbjuder utbildningar i ”Trygghetscirkeln till föräldrar” och har kurser i föräldraskap. Även andra aktiviteter och stödinsatser genomförs för småbarns-
föräldrar. 
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Åtgärd Aktivitet Ansvar Tidplan
U
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e

Involvera fastighetsbolag i arbetet med att skapa trygga bostadsmiljöer. Kommun Löpande

Säkerställa att alla invånare informeras gällande krisberedskap. Kommun Löpande

Fo
lk

hä
ls

a 
&

 
liv

sk
va

lit
et

Arbeta aktivt med ANDTS-förebyggande frågor. Kommun Löpande

Arbeta aktivt med folkhälsofrågor. Kommun Löpande

M
in

sk
ad

e 
ol

yc
ks

ri
sk

er Uppfylla uppsatta mål gällande fallprevention. Kommun 2018

In
sa

ts
er

Öka information om aktiviteter till äldre. Kommun Löpande

Ta fram en app för föräldrar i Ängelholms kommun. Kommun 2018
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KOSTNADER
Majoriteten av de aktiviteter som tas upp i handlingsplanen för trygghet och säkerhet 2018-2021 ryms inom befintlig budget. Kostnaden för att införa 
kameraövervakning i centrum är dock inte finansierad ännu. Kostnaden uppskattas till ca 300 000 kronor.
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Bild
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