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INLEDNING
Bakgrund
Kommunfullmäktiges beredning samhällsutveckling har tagit fram slutrap-
porten ”Strategi för trygg och säker kommun”. Beredningens slutrapport 
godkändes av kommunfullmäktige den 12 december 2016. En plan har tagits 
fram kopplat till slutrapporten. Planen för slutrapport godkändes av kom-
munfullmäktige den 19 juni 2017. Planen för slutrapport innehåller bl a
en åtgärd om att en plan samt en handlingsplan för trygghet och säkerhet 
i Ängelholms kommun ska tas fram. Detta styrdokument utgör planen för 
trygghet och säkerhet i Ängelholms kommun. En handlingsplan för trygghet 
och säkerhet ska tas fram, för att säkra utförandet av planen. 

Syfte
Syftet med planen för trygghet och säkerhet är att Ängelholms kommun ska 
vara en trygg och säker plats att arbeta, besöka och bo i. Planen ska ge en 
tydlig riktning till verksamheterna i kommunen och fungera som underlag 
för beslut. 

Mål
Målet är att planen ska öka tryggheten och säkerheten i Ängelholms kom-
mun.

Avgränsning
Kommunfullmäktiges beredning samhällsutveckling har avgränsat uppdraget 
till att handla om trygghet och säkerhet i Ängelholms kommun. Vissa om-
råden kopplade till säkerhet har valts bort t ex klimatförändringar, miljöför-
störing, naturolyckor, vattenskyddsområden och transporter av farligt gods. 
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LAGAR, MÅL OCH STYRDOKUMENT
Nationell nivå
Lagar
Trygghets- och säkerhetsförebyggande arbete styrs av fler olika lagstiftning-
ar t ex:

• Lag (2003:7787) om skydd mot olyckor (LSO).
• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
• Plan- och bygglagen.
• Säkerhetsskyddslagen. 

Nationell säkerhetsstrategi
Av regeringens nationella säkerhetsstrategi framgår att Sverige ska vara ett 
öppet och tryggt samhälle för alla.  

Nationellt brottsförebyggande program
Regeringens nationellt brottsförebyggende program 2016/17:126 ”Tillsam-
mans mot brott” syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och 
långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

Regional nivå
Det öppna Skåne
Region Skåne ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera 
oavsett händelse eller kris. Sjukvård, kollektivtrafik och övrig verksamhet 
ska vara trygg för dig även när den utsetts för stora påfrestningar. Enligt lag 
ska Region Skåne därför både förebygga och förbereda verksamheten för 
kriser och kunna hantera dem när de inträffar. 

Av den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” framgår att 
Skåne ska bygga ett långsiktigt tryggt och dynamiskt samhälle, där grund-
läggande mänskliga behov uppfylls. Region Skåne har flera styrdokument 
avseende säkerhet och trygghet, t ex om krisberedskap.

Modell för samverkan med det civila samhället
En modell för samverkan med det civila samhället har tagits fram i familj-
en Helsingborg. Modellen ska användas och utgöra ett stöd för respektive 
kommun att träffa överenskommelser med det civila samhället inom sina 
kommuner. En lokal överenskommelse ska träffas mellan kommunen och 
civilsamhället i Ängelholms kommun.

Lokal nivå
Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål i Ängelholms kommun är samtliga kopplade till 
olika perspektiv. Perspektiven 2018 är bl a:

Medborgarfokus
Erbjuda en öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunika-
tioner, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medarbetare.

Framtidsförklaring
Rätten att känna sig trygg
Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet 
är ett av kommunens huvuduppdrag. Det är viktigt att människor känner sig 
trygga i att det finns barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets 
olika skeden finns för den som behöver det samt att det finns omsorg när 
vi blir äldre. Men trygghet handlar också om att kunna röra sig fritt och inte 
behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott eller olyck-
or. Ängelholms kommun ska fortsätta med vakter på stan på helgkvällarna, 
förstärka samarbetet med Polisen, genomföra trygghetsvandringar i samtliga 
kommundelar, belysa viktiga vägar i hela kommunen samt stärka samarbetet 
med frivilligorganisationer som bidrar till tryggheten i Ängelholms kommun.

Översiktsplan 2035
Översiktsplan 2035 omfattar olika ställningstaganden, bl a ställningstaganden 
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gällande trygg kommun och god samhällsservice. Av ställningstagandet om 
trygghet framgår att kommunen ska skapa trygga miljöer/offentliga platser/
gång- och cykelvägar, att blandade miljöer med rörelse på fler tider på dygnet 
kan bidra till trygghet, att en genomtänkt utformning är av stor betydelse, att 
drift- och underhåll är en viktig aspekt samt att trygghetsaspekter ska beak-
tas i all planering och utformning i det offentliga rummet. Kommunen ska 
erbjuda god samhällsservice m m. 

Arbetsmarknadsplan 2017-2021
Ängelholms kommun har en arbetsmarknadsplan. Syftet med arbetsmark-
nadsplanen är att ge ett tydligt uppdrag till verksamheterna i kommunen 
och fungera som underlag för beslut. Målet är att de grupper och individer 
som idag står utanför arbetsmarknadens förfogande snabbt ska komma till 
självförsörjning, för att minska arbetslösheten. Kopplat till arbetsmarknads-
planen ska en handlingsplan tas fram.

Krisledningsplan
Ängelholms kommun har en krisledningsplan, som utgör en övergripande 
beskrivning av Ängelholms kommuns planering för hantering av kris eller 
extraordinär händelse. 

Plan för kommunens olycksförebyggande arbete
Planen för kommunens olycksförebyggande arbetet motsvarar det handlings-
plan som enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) ska upprättas av kommun-
en. Planen tydliggör målet för kommunens verksamhet och de risker för 
olyckor som finns i kommunen, som kan leda till räddningsinsatser.

Risk- och sårbarhetsanalys
Ängelholms kommun har en risk- och sårbarhetsanalys som beskriver nu-
läget för kommunens krisberedskap.  

Riktlinjer för kriskommunikation
Riktlinjer för kriskommunikation sorterar under kommunens krislednings-
plan. Riktlinjerna fungerar som stöd och klargör ansvarsfördelning gällande 
kommunikation vid allvarliga och extraordinära händelser. 

Överenskommelse om samverkan med polisen 
En överenskommelse om samverkan för ökad säkerhet och trygghet finns 
mellan kommunen och polisen. Syftet med överenskommelsen är att öka 
säkerheten och tryggheten för alla i Ängelholms kommun. Överenskom-
melsen avser främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna, ut-
ifrån en gemensam målbild och arbete i projektform ska konkreta åtgärder 
genomföras för att öka säkerheten och tryggheten samt minska brottslig-
heten. Kommunen och polisen ska fokusera arbetet kring: brottförebygg-
ande insatser, ANDT-förebyggande insatser samt säkerhets- och trygg-
hetsskapande insatser.  Kopplat till överenskommelsen ska en gemensam 
handlingsplan tas fram.
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TRYGGHET OCH SÄKERHET
Trygghet och säkerhet i Sverige
Trygghet och säkerhet är viktiga frågor i samhället, de utgör en del av den 
sociala hållbarheten. Trygghets- och säkerhetsfrågorna har en nära kopp-
ling med andra frågor såsom fungerande välfärdssystem, sociala skyddsnät, 
arbetslöshet och jämställdhet m m.

BRÅ:s statistik visar att den totala andelen anmälda brott för 2017 ligger på 
samma nivå som 2016. Stöld och skadegörelsebrott är de brottstyper som 
minskade mest under 2017. Den kategori anmälda brott som ökade mest i 
antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brotts-
typ, olovlig identitetsanvändning, infördes 1 juli 2016. Terrorhotnivån i 
Sverige ligger på en fortsatt förhöjd nivå, en trea på den femgradiga strate-
giska skalan. 

Trygghet och säkerhet i Ängelholm
Ängelholms kommun bedriver i samverkan med polisen ett målinriktat 
arbete för att skapa trygghet och säkerhet för alla boende, företagare och 
besökare. Enligt den årliga trygghetsmätningen som genomförs av kom-
munen och polisen, medborgarenkäten som genomförs av kommunen vart-
annat år och öppna jämförelser är Ängelholms kommun är en trygg och 
säker kommun att bo och vistas.

Ängelholms kommun har ingen tydlig socioekonomisk segregering av 
bostadsmarknaden, men det finns tendenser. Ungdomar i Ängelholm är 
de mest intoleranta i Skåne, enligt en undersökning av Handelshögskolan i 
Jönköping

Ängelholms kommun arbetar med trygg- och säkerhetshöjande åtgärder: 
bl a trygghetsvandringar, informationsarbete och olika mötesforum. Med-
borgarlöften tas fram årligen av polisen i samverkan med kommunen.
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ORGANISATION
Ängelholms kommun har nedanstående samverkansorganisation mellan 
kommunen och polisen. Resultatet av de olika samverkansnivåernas arbete 
ska redovisas i bokslutet. 

Strategisk nivå
På strategisk nivå sker samverkan på ledningsnivå. Den strategiska nivån 
utgör en styrgrupp för samverkan om trygghet och säkerhet i kommunen. 
På denna nivå behandlas långsiktiga och strategiska mål och satsningar. 

Taktisk nivå
På taktisk nivå sker samverkan på tjänstepersonsnivå. På taktiska nivå sker 
samverkan med berörda, ledning av operativa grupper och uppföljning av 
handlingsplanen. 
 

Operativ nivå
På operativ nivå sker samverkan på tjänstepersonsnivå. Den operativa nivån 
omfattar tillfälliga grupper och projekt av olika slag. På denna nivå genomförs 
handlingsplanen.

Därutöver sker samverkan såväl internt som externt med alla berörda parter: t ex 
Ängelholms Näringsliv, ideella föreningar och kommunens medborgare etc. 
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PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN
Ängelholms kommun ska prioritera tre långsiktiga utvecklingsområden  
under perioden 2018-2028 i Ängelholms kommun. De bygger på överens-
kommelsen om samverkan mellan kommunen och polisen. Utvecklings-
områdena är bestående. Parallellt behöver kompletterande aktiviteter och 
temporära satsningar utföras för att fullfölja uppdraget. Det är dock även 
viktigt att ha en beredskap för att agera i en föränderlig värld. 

Prioriterade utvecklingsområden

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

Brottsförebyggande arbete
Ängelholms kommun ska arbeta med brottsförebyggande insatser i sam-
verkan 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. 

Mål
Målet är att minska benägenheten att begå brott.

Trygghets- och säkerhetsskapande arbete
Ängelholms kommun ska arbeta med trygghets- och säkerhetsskapande 
insatser i samverkan med polisen. Den övergripande målsättningen är att 
förebygga 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 därmed minimera skadliga 
effekter på människa, miljö och egendom.

Mål
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 mellan polis och andra berörda samt genom tillsynsarbete. Att 
aktivt arbeta förebyggande och för tillgänglighetsbegränsningar inom om-
rådet leder till minskade fysiska, psykiska och sociala konsekvenser i form av 
t ex sjukdomar, olyckor, social utslagning och brottslighet.

Mål
Målet är ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicin-
ska och sociala skador orsakade av alkohol, spel om pengar och ett minskat 
tobaksbruk.
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STRATEGIER INFÖR FRAMTIDEN
Strategier
Ängelholms kommun ska arbeta med fyra strategier för att nå målet om att 
öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Det kräver samverkan mellan 
olika berörda aktörer såväl internt som externt samt på lokal, regional och 
nationell nivå. Strategierna utgår i från resultatet av beredningens slutrapport 
om trygg och säker kommun samt planen kopplat till slutrapporten. 

Trygghet kan definieras som frånvaro av rädsla och oro samt grundlägg-
ande känsla av tillit, säkerhet och kontroll. Begreppet trygghet kan delas upp 
i flera olika delar:

Illustration: Definition av trygghet enligt Per-Olof Hallin, forskare på Malmö 
                   Högskola. 

Strategier

• Trygghet i samhället.
• Trygghet i den fysiska miljön.
• Ekonomisk trygghet.
• Trygghet i hem och nära relationer.

Trygghet i samhället
Ängelholms kommun ska arbeta för att vara tolerant och motverka socio-
ekonomisk bostadsegregering. Ängelholms kommun ska arbeta för att alla 
ska känna sig trygga. 

• Kommunen ska arbeta aktivt med integrationsfrågor och tolerans för 
mångfald samt motverka segregation.

• Kommunen ska arbeta med värdegrundsarbete.
• Kommunen ska arbeta för att barn och unga ska känna trygghet.
• Kommunen ska arbeta med social trygghet för äldre. 

Trygghet i den fysiska miljön
Ängelholms kommun ska arbeta för att göra den fysiska miljön trygg och 
för att alla ska kunna röra sig där de vill i det offentliga rummet. Kommun-
en ska vara tryggt utformad och skapa rum för mötesplatser. 

• Kommunen ska verka för att skapa en tillgänglig och trygg kommun.
• Kommunen ska arbeta för att öka trygghetskänslan genom trygghets-

skapande närvaro.
• Kommunens ska samverka med polisen, det civila samhället och 
      näringslivet. 
• Kommunen ska beakta trygghetsaspekterna i samhällsplaneringen och i 

byggprocessen.
• Kommunen ska arbeta för att minska den sociala oron.

Ekonomisk trygghet
Ängelholms kommun ska arbeta för att bidra till ekonomisk trygghet och 
för att minska de socioekonomiska skillnaderna i kommunen.

• Kommunen ska verka för att fler ska komma till självförsörjning och 
för att minska arbetslösheten. 
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• Kommunen ska ge förutsättningar för näringslivet att utvecklas för att 
fler arbetstillfällen ska skapas.

• Kommunen ska arbeta för att kommunens anställda ska spegla befolk-
ningssammansättningen i kommunen. 

Trygghet i hem och nära relationer
Ängelholms kommun 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 relation-
er. Alla ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

• Kommunen ska arbeta aktivt med utsatta medborgare.
• Kommunen ska arbeta för ökad folkhälsa och livskvalitet för 
      kommunens medborgare. 
• Kommunen ska arbeta för att minska risker för fallolyckor och olyckor 

i hemmiljö.
• Kommunen ska erbjuda insatser i form av rehabilitering, rådgivning, 

stöd och utbildning. 

Genomförande
En handlingsplan ska tas fram för att säkra önskat utförande av planen för 
trygghet och säkerhet 2018-2028.
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DEFINITIONER
ANDTS Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel.

Säkerhet Säkerheten är kopplad till samhällets ansvar för sina medbor-
  gare. På en övergripande samhällsnivå betyder det t ex skydd  
  mot terrorism. Samhället har även åtaganden när det gäller  
  skydd mot brott och olyckor, liksom främjandet av social och  
  ekonomisk säkerhet. Att uppnå total säkerhet är inte möjligt.  
  Istället handlar säkerhetsarbetet om en strävan efter ökad  
  säkerhet och minskade sårbarheter.

Trygghet Trygghet innebär en frånvaro av rädsla och oro. Det omfattar 
  en grundläggande känsla av tillit, säkerhet och kontroll. 
  Trygghet delas upp i fyra delar: trygghet i samhället, trygghet 
  i staden, ekonomisk trygghet och trygghet i hem och nära  
  relationer.
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