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FÖR TRYGGHET

Brottslighet och otrygghet är just nu centrala frågor i samhällsdebatten
Drogrelaterad brottslighet som utvecklats till regelrätta gängkrig skrämmer.  
Otillåten trafik på gågator och buskörning i tätbebyggda områden skapar otrygghet. 

Genom ett politiskt handslag över partigränserna vill vi skapa fokus på insatser och 
åtgärder som bryter denna negativa utveckling. Det är viktigt att visa att vi bryr oss.
 
Samtliga kommunala förvaltningar och bolag får i uppdrag att kartlägga sina egna 
resurser och möjligheter att bidra till trygghetsskapande, brottsförebyggande och 
brottsbekämpande insatser. 

En av Kristianstads kommuns viktigaste prioriteringar är barn och ungdomar. 
Drogmissbruk, gängidentitet och kriminalitet ska inte finnas som alternativ. 
Våld, parallella rättssamhällen, ofrihet och förtryck ska inte tolereras. 

Det mest effektiva är förebyggande åtgärder. Föräldraansvaret är stort men vi ska 
fortsätta stärka de familjer som behöver stöd. Våra skolor, utbud av kultur-och 
idrottsaktiviteter, feriearbeten och ett öppet och inkluderande klimat ska ge en 
positiv framtidstro. 

Trots att färre personer utsatts för mängdbrott sedan 2003, upplever medborgare i 
delar av kommunen/staden rädsla och ökad grad av otrygghet. De mest brottsutsatta 
bostadsområdena präglas av låg socio-ekonomisk status, hög arbetslöshet, högt 
bidragsberoende, höga ohälsotal låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande. 

Våra partier kräver nolltolerans mot all form av brottslighet. Vi vill att människor 
känner sig trygga oavsett var i kommunen man bor eller rör sig. Lag och ordning 
ska råda och lagöverträdelser oavsett om de är stora eller små ska beivras.  

Framgångsrik brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete innebär ansvar. 
Polis och åklagarmyndighet ansvarar för brottsutredningar och lagföring. 
Kommunen ansvarar huvudsakligen för stöd och insatser, framförallt till utsatta 
barn och ungdomar. Men! Tillsamman med andra myndigheter, frivilligorganisationer, 
näringsliv och engagerade medborgare kan vi åstadkomma mer. 

Bara tillsammans kan vi vända trenden.



Åtgärder – kort sikt 

• Den offentliga miljön ska vara utformad så att trygghetskänslan stärks och tillfället   
 för brott försvåras. Klotter och skadegörelse ska skyndsamt åtgärdas.
 
• Förläng ordningsvakter i stadskärnan genom Handelsstaden till 2020-12-31, 
 med option till 2021-12-31. 

• Förstärk ordningsvakt i stadskärnan oregelbundna tider under veckoslut.
 
• Förstärkning med p-vakter för bevakning av kommunala ytor.  

• Kombinera åtgärderna ovan med ökad områdesbevakning och samordning av 
 fältgruppens insatser. 

• Kontinuerlig översyn av trafiksituationen i centrala Kristianstad.

• Stödja och uppmuntra de medborgerliga initiativen på lokal nivå såsom 
 nattvandring.

• Kommunens tillsynsmyndigheter ska öka genomförandet av myndighets-
 gemensamma insatser tillsammans med externa aktörer. 

• Utveckla stöd till upprättande och vidmakthållande av ”Grannsamverkan” runt 
 om i kommunen. 

• Veckovis kartläggning och uppföljning av brottslighet och otrygghet tillsammans med 
 Polisen. Tillsammans med trygghetsmätningar utgör detta grund för analys, 
 planerade insatser och prioriteringar. 

• Bygg ut kommunkoncernens interna kamerabevakning.
 
• Förbered uppsättning av polisens trygghetskameror på Gamlegården 
 m.fl. områden. 

• Fördjupa initierad brottförebyggande samverkan inom Skåne Nordost och låt 
 den innefatta även arbetet mot våldsbejakande extremism och hantering av 
 avhoppare från kriminella gäng. 

• Öka insatser riktade mot ungas fritid vid helger och lov.

• Ta fram alternativa vägar för sysselsättning, arbete eller studier för unga som 
 riskera att utveckla kriminell livsstil. 

• Se över möjlighet att tillämpa Lagen för vård av ungas (LVU) för ungdomar 
 som begår brott.



Åtgärdsförslag – lång sikt 

• I samarbete med akademin och utifrån den forskning inom området ska en 
 långsiktig handlingsplan tas fram för brottspreventivt arbete anpassat till 
 Kristianstads kommuns förutsättningar.
 
•  Handlingsplanen ska beskriva uppdrag och ansvar för förvaltningar och bolag i    
     Kristianstads kommunkoncern. 

•  Handlingsplanen ska även beskriva hur inkludering av ungdomsråd, interreligiöst råd,   
    integrationsrådet och näringslivsråd i arbetet ska ske. 

• Handlingsplanen inklusive budget ska redovisas kvartal 3 2020 och implementering 
    påbörjas kvartal 4 2020. 

• I god dialog med medborgarna beskriva det trygghetsskapande arbetet och 
 uppnått resultat. 

I en samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Kristianstad och
Kristianstads kommun kallad ”medborgarlöftet” har vi följande gemensamma bild:

•  Medborgarlöftet innebär bland annat ökad synlig polisiär närvaro i centrala
 Kristianstad som kan kompletteras med riktat agerande mot individer som
 skapar otrygghet i centrum.
•  Målet med medborgarlöftet är att sänka brottsutsattheten och att alla människor
 som bor, verkar och vistas i Kristianstads kommun upplever trygghet.
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