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Inom ramen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet är samverkan avgörande. Kommun och polis ska gemensamt 
med andra aktörer arbeta långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat 
med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

Åtgärdsplanen är framtagen utifrån den lokala lägesbilden. Lägesbilden 
är en sammanställning av kartläggningens resultat som baseras på 
infromation genom olika samverkansforum, brottstatistik, lokala och 
nationella trygghetsmätningar och medborgar- och medarbetardialoger.

Kommun och polis har gemensamt tagit fram två fokusområden, 
Trygghet i offentlig miljö och Trygga unga. Det är dessa två områden 
som ligger till grund för åtgärdsplanen. 



Trygghet i offentlig miljön
 
Den offentliga miljön har en direkt påverkan på vår trygghet. Genom 
att arbeta med att skapa hållbara attraktiva, levande, rena och säkra 
miljöer inklusive trafiksäkerhet ser vi till att värna om tryggheten i 
Vellinge kommun.

I lägesbilden kan det konstateras att skadegörelse, ordningsstörningar 
i offentlig miljö och trafikbrott är återkommande problem utifrån poli-
sens trygghetsmätning och medborgardialoger. Medborgare uppger att 
de upplever problem med buskörning med mopeder och mc, bilar som 
kör för fort, trafikregler inte respekteras och ungdomsstök där smälla-
re och fyrverkerier förekommer.

Teorier så som rutinaktivitetsteorin1 , broken windows2  och place-
making/platssamverkan3  ligger till grund för arbetet kring situationell 
brottspreventionen. Arbetet behöver inkludera fler samverkansaktörer
så som exempelvis det lokala näringslivet.

1Rutinaktivitetsteorin – Uppkomsten av brott kan förklaras genom tre sammanfallandet faktorer i tid 
och rum för att ett brott ska kunna begås; ett lämpligt objekt, avsaknad av kapabla väktare, motiverad 
gärningsperson.  

2 Broken windows – En trygg och säker miljö är kopplat till ordning och reda. Exempel ett trasigt fönster 
som inte snabbt åtgärdas sänder signaler till omgivningen att det inte finns kontroll och inte finns någon 

som bryr sig om området vilket skapar ökad risk för kriminalitet och minskad trygghet.  

3Placemaking – genom att tillvarata platsers tillgångar och potential i syfte att öka människors välmåen-
de och affärsverksamheters möjligheter skapas en attraktiv och trygg plats vilket innebär en samverkan 
mellan offentliga och privata aktörer. 

 



1. Arbeta med situationell 
prevention i offentlig miljö

Orsak: Omgivningarna runt omkring oss påverkar hur vi 
upplever en plats. Det är viktigt att ta hand om de offentliga 
rum som finns. I takt med att Vellinge kommun växter 
är det viktigt att redan i planeringsskedet implementera 
trygghetsaspekter i syfte att förebygga brott och otrygghet. 

Platser som gett indikationer på att vara stökiga, nerklottrade, 
mörka och otrygga behöver tas omhand. I lägesbilden 
framkommer det att skadegörelse så som klotter är ett 
återkommande problem i kommunen. Det kan konstateras att 
det förekommer brister vad gäller anmälningsbenägenheten 
kopplat till skadegörelsebrott. 

Lägesbilden visar att det finns ungdomar i kommunen som 
smäller fyrverkerier och bangers vilket utgör brott och bryter 
mot de lokala ordningsstadgorna. Missbruk av fyrverkerier 
riskerar att orsaka stor skada på människor och egendom.  

Åtgärd: 

• Implementera BoTryggt2030 i samhällsbyggnadsprocessen i 
samverkan med relevanta aktörer så som Vellingebostäder 

• Kommun, polis och relevanta aktörer ska föra dialog kring 
möjlighet för eventuell kamerabevakning vid större om-och 
nybyggnation i offentlig miljö 

• Kommun, Vellingebostäder och polis ska arbeta fram en 
fungerande struktur för trygghetsvandringar, relevanta 
aktörer ska involveras och trygghetsvandringar ska 
genomföras vid behov 

• Kommun, Vellingebostäder och polis ska besöka, arbeta 
med dialog och informera verksamheter, företagare och 
allmänheten om vikten att anmäla klotter och skadegörelse 

• Analysera och kartlägga förekomsten av riskfylld hantering 
och användande av fyrverkerier i syfte att utveckla metoder 
och arbetssätt för att minska förekomst av det

Effektmål

• Förbättrade 
helhetsresultat i polisens 
trygghetsmätning 

• Minska förekomst av 
skadegörelse så som 
klotter 

• Minskat användande 
av riskfylld hantering 
av fyrverkerier vilket 
följs upp genom 
trygghetstips kopplat 
till fyrverkerirelaterad 
ordningsstörning (2021; 
71, 2022-10-31: 50)

När

Årlig uppföljning i lokala 
BRÅ, revidering vart annat 
år vid behov utifrån den 
brottsförebyggande lagen.

Vem

Samhällsbyggnadsavdelningen, 
polis och Vellingebostäder, 
räddningstjänsten, individ och 
familj.



2. Trafiksäkerhet och miljö
Orsak: År 1997 tog svenska riksdagen beslutet att 
Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet 
i Sverige. Nollvisionen innebär att ett långsiktigt mål satts 
upp, ett mål där ingen ska skadas allvarligt eller dödas i (väg)
trafiken. 

Hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön har 
stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer. Sedan den 1 
januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. Det 
ökar behovet av fokus på arbetet med barns rättigheter i fysisk 
planering och stadsutveckling. Genom att arbeta med säkra 
skolvägar skapas bättre förutsättningar för att trafikmiljöerna i 
skolornas närhet ska vara säkra och trygga. 

Trafiksäkerheten har varit ett årligt återkommande problem 
utifrån polisens trygghetsmätning. Resultatet i årets mätning 
visar en förbättring vad gäller buskörning med mopeder dock 
upplever medborgare att det fortfarande är ett problem. Polis 
och kommun behöver gemensamt arbeta förebyggande kring 
trafiksäkerhet och miljön. 

Förbättrad trafiksäkerhet innebär inte bara att färre olyckor 
inträffar utan även ökad trygghet och trivsel samt en bättre 
miljö. 

Åtgärd:  

• Styrgruppen trafiksäkerhet och miljö ska arbeta med 
trafiksäkerhetshöjande- och hastighetsänkande åtgärder. 
Utifrån säkra skolvägar ska trafikfarliga passager byggas 
bort där förbättring av belysning även ingår 

• Polis arbetar med synlighet och närvaro i samband med 
skolstart och informerar kring cykel- och trafiksäkerhet 
  

• Styrgruppen trafiksäkerhet och miljö ska arbeta 
kommunikativt med kampanjer så som “syns du inte, finns 
du inte” vilket blir synliggjort på exempelvis kommunens 
bibliotek och kommunens skolor 

• Polis utför trafikkontroller på de vägar som är aktuella 
utifrån gemensam lägesbild 

• Vellinge kommun fortsätter med arbetet av kontinuerliga 
hastighetsmätningar genom exempelvis slangmätningar och 
uppsättning av hastighetsdisplayer på kommunala vägar 
både utifrån rutin och i samverkan med polis

Effektmål

• Minska antal dödade 
och allvarligt skadade 
i trafiken. I Vellinge 
kommun år 2019 (innan 
covid-19 pandemin) 
visar STRADA statistik 
noll antal döda i trafiken 
och sex allvarliga 
personskadeolyckor 

• Uppnå en positiv 
förändring av 
problemindexet i polisens 
trygghetsmätning kopplat 
till trafik 

• Uppnå en positiv 
förändring utifrån 
utvärdering av platser där 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder genomförts

När

Årlig uppföljning i lokala 
BRÅ, revidering vart annat 
år vid behov utifrån den 
brottsförebyggande lagen.

Vem

Styrgruppen för 
trafiksäkerhet och miljö 
bestående av trafikingenjör 
på tekniska, trygghetschef 
och kommunpolis.



3. Trygghetsforum

Orsak: Trygghetsforum är ett viktigt samverkansforum där 
interna och externa aktörer möts för att skapa en gemensam 
lägesbild. Lägesbilden är både kort- och långsiktig och parerar 
mellan operativa direkta insatser och underlaget för det 
strategiska brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Kommun och polis behöver utveckla och skapa tydligare 
lägesbilder och inkludera fler aktörer för att besluta om 
gemensamma och effektiva åtgärder.

Åtgärd:

• Utveckla forumets struktur, förtydliga de olika aktörernas 
roller och säkerställ att rätt aktörer medverkar i forumet 
 

• Delta i samverkansforum över kommungränserna 
 

• Trygghetsvärdar arbetar utifrån fokusområden i samverkan 
med relevanta aktörer 

• Följ utvecklingen av kamerabevakningslagen och arbeta 
för att komplettera det brottsförebyggande arbetat med 
kamerabevakning på utsatta platser

Effektmål

• Tydligare lägesbilder ska 
kunna presenteras 

• Rätt åtgärd ska kunna 
beslutas, följas upp och 
utvärderas 

• Bibehålla och förbättra 
den konkreta känslan 
av otrygghet i polisens 
trygghetsmätning

När

Årlig uppföljning i lokala BRÅ, 
revidering vart annat år vid 
behov utifrån den
brottsförebyggande lagen.

Vem

Trygghetsforum, Plan- och 
exploatering och polis.



4. Trygghet, näringsliv  
och evenemang

Orsak: Ordningsstörningar och brott försämrar inte bara 
tryggheten och livskvaliteten för de som bor i Vellinge 
kommun. Att förebygga brott och arbeta trygghetsskapande 
är något som ligger i allas intresse. Fler aktörer behöver 
inkluderas i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet så som förenings- och näringslivet. 

Åtgärd: 

• Inkludera näringslivet i trygghetsforum genom 
kommunens näringslivsutvecklare för att skapas tydligare 
och mer kompletta lägesbilder 

• Kommun och polis medverkar årligen på 
informationsträffar för näringslivet 
 

• Kommun och polis ska besöka det lokala näringslivet i 
syfte att samverka kring hur vi gemensamt kan arbeta 
brottsförebyggande och trygghetsskapande 

• Kommun, räddningstjänst och polis ska genomföra 
gemensamma tillsynskontroller 

• Vid evenemang ska kommun inklusive räddningstjänst och 
polis vid behov samverka kring evenemangsäkerhet- och 
trygghetsaspekter

Effektmål

• Inkludera näringslivet i 
det brottsförebyggande 
arbetet och utveckla 
samverkansformer 

• Fungerande samverkan 
kring evenemang mellan 
interna och externa 
aktörer

När

Årlig uppföljning i lokala 
BRÅ, revidering vart annat 
år vid behov utifrån den 
brottsförebyggande lagen.

Vem

Näringsliv och turism, fritid, 
trygghet, tekniska inklusive 
räddningstjänsten och polis.



Trygga unga
 
Barn och unga är vår framtid och det förebyggande arbetet är av stor 
vikt. Vellinge kommun och polis arbetar gemensamt kring social preven-
tion där målet är att barn och unga ska ha en utvecklande och trygg 
uppväxt fri från kriminalitet och missbruk. 

Narkotika har blivit mer lättillgänglig vilket Brås rapport, Narkotika-
marknader - En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och 
köpare visar, denna trend ses även i Vellinge kommun. Sociala medier, 
chattappar och internetsförsäljning underlättar för säljare och köpare 
att komma i kontakt med varandra. Serviceinriktade leveransmetoder 
möjliggör för fler att köpa narkotika utan att upptäckas av rättsväsen-
det. Utifrån lägesbilden finns det inga öppna drogscener vilket försvårar 
det förebyggande arbetet kring droger i offentlig miljö. I polisens med-
borgardialoger framkom det att det finns en oro kring ungdomar och 
narkotikaanvändning. Samverkan kring det drogförebyggande arbetet 
presenteras i sin helhet i den drogförebyggande planen som antogs 
2022. 

I lägesbilden framkommer det att det sker olika typer av ordnings-
störningar. Det kan exempelvis vara användning av pyroteknik, dåligt 
språkbruk, utförande av utmaningar som sprids på sociala medier 
där ungdomar uppmanas bland annat till att bruka våld mot varandra, 
skadegörelse i offentlig miljö och på skolor. En del av de problem som 
kommun och polis möter kopplat till ungdomar ligger inom ramen för 
föräldraansvaret.



1. Unga i riskzon
Orsak: Den senaste drogvaneundersökning inom ANDTS-
arbetet genomfördes under vårterminen 2022 i skolor 
i Vellinge kommun. Undersökningen påvisar ett mer 
accepterat förhållningssätt vad gäller alkohol och narkotika. 
Undersökningen visar även att andelen föräldrar som förser 
barn och ungdomar med alkohol har ökat. I lägesbilden 
framkommer det att attityder och beteende hos unga har 
blivit mer gränslösa och normbrytande. 
 
Länsstyrelses kommunblad visar för både flickor och pojkar i 
Vellinge kommun ett sämre resultat kopplat till användandet 
av tobak, alkohol och narkotika jämfört med Skånes övriga 
kommuner vilket drogvaneundersökning intygar. 
 
I kommunbladet syns ett sämre resultat för prosocialt 
beteende för ungdomar i Vellinge kommun jämfört med 
Skånes övriga kommuner. Prosocialt beteende handlar om 
förmåga att hjälpa andra, att vara empatisk, att vara osjälvisk 
och kärleksfull. 

Åtgärd: 

• Fortsatt arbete kring YAM (Youth Aware of Mental 
health) i skolor 

• Fortsatt arbete kring problematisk skolfrånvaro 

• Fortsatt arbete och utveckling av SSPF (skola, socialtjänst, 
polis och fritid) samt upprätta samverkan över 
kommungränserna 

• Arbeta fram en struktur för SIG (social insatsgrupp) 

• Kommun och polis ska delta på föräldramöte för 
vårdnadshavare till barn i årskurs 7 i syfte att informera 
och medvetengöra föräldrar om barn och ungas tillvaro 

• Utveckla fältverksamheten och fritidsgårdsaktiviteterna

Effektmål

• Att tidigt upptäcka 
ungdomar i riskzon som 
redovisas genom statistik 
från SSPF 

• Förbättrade resultat 
i kommande 
drogvaneundersökning 
kopplat till alkohol och 
narkotika 

• Redovisa och utvärdera 
användandet av 
Ungdomsappen som 
används av fritidsgårdar

När

Årlig uppföljning i lokala 
BRÅ, revidering vart annat 
år vid behov utifrån den 
brottsförebyggande lagen.

Vem

Trygghet, tekniska, fritid, 
utbildningsavdelningen 
Individ och familj samt 
ungdomscentralen och polis.



2. Sociala medier
Orsak:  Sociala medier är en stor plattform som många barn 
och unga använder sig av dagligen. Det är en betydelsefull 
plats där trender och tendenser sprids och där attityder och 
identiteter formas. Tillvaron på sociala medier och jakten efter 
likes påverkar alla, men barn är särskilt känsliga. Vad finns det 
för risker med sociala medier och hur påverkar det ungas 
psykiska hälsa och hur är det kopplat till händelser som sker i 
skolan och i den offentliga miljön? I trygghetsforum och i SSPF 
har det exempelvis framkommit att det sprids utmaningar via 
sociala medier där man ska bryta mot normer och regler för 
att publicera det vidare, det har även förekommit information 
om spridning av bilder som inte är okej att dela. Vad som 
händer på sociala medier påverkar både ungas mående, den 
upplevda tryggheten i skolan och i den offentliga miljön.

Åtgärd: 

• Polis föreläser om vad som är delbart i kommunens skolor 
och även på bibliotek där fler målgrupper nås 

• Kommun och polis ska arbeta för att kartlägga trender och 
tendenser, öka kunskapen om sociala medier och arbeta 
för att minska negativa konsekvenser i skolan, på fritiden 
och i den offentliga miljön

Effektmål

• Öka barn och ungas 
kunskap och förståelse 
kring vad som får delas 
på internet 

• Kommun och polis 
ska förebygga negativa 
konsekvenser i skolan 
och i den offentliga 
miljön utifrån trender 
och tendenser på sociala 
medier

När

Årlig uppföljning i lokala 
BRÅ, revidering vart annat 
år vid behov utifrån den 
brottsförebyggande lagen.

Vem

Trygghetsforum, SSPF och 
polis.



3. Förebyggande  
arbete kring brottsutsatta

Orsak:  Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sitt eget liv. Det ligger i både polisens och kommunens 
intresse att utveckla samverkansformer och metoder 
för att nå ett systematiskt förebyggande arbete. Utifrån 
styrgruppen har det framkommit ett behov av att utveckla 
det förebyggande arbetet kring våld i nära relation. Våld i 
nära relation handlar om makt, kontroll, fysiskt och psykiskt 
våld och är även vanligt i ungas relationer. Det visar bland 
annat en kortanalys från Brottsförebyggande rådet 2018 där 
det framkommer att nästan var femte ung person i åldrarna 
16–24 år uppger att de utsatts för brott av en nuvarande 
eller tidigare partner. Ungdomar och särskilt unga vuxna tycks 
utifrån tidigare forskning vara mer våldsutsatta jämfört med 
äldre vuxna.  

Kartläggningen för 2021 i Vellinge kommun visar att det totalt 
inkommit 133 orosanmälningar gällande våld i hemmet. Siffran 
har därmed minskat från föregående år då siffran låg på 155 
orosanmälningar. Andelen orosanmälningar om våld i hemmet 
i förhållande till det totala antalet inkomna orosanmälningarna 
ligger på 15 procent vilket är samma nivåer som både 2019 
och 2020. Nationellt sett ligger andelen orosanmälningar som 
har en anmälningsorsak relaterad till våld i nära relation på 20 
procent.  

För att förhindra det grova våldet att hända måste man agera 
tidigt, mot det lindriga våldet. En viktig del i det våldspreventiva 
arbetet handlar om att uppmärksamma och prata om normer 
och förväntningar som skapar ojämlikhet som i sin tur leder 
till våld. Flera skolor beskriver att det råder en machokultur 
bland ungdomar och flera beskriver även problem kring 
normbrytande och gränslösa beteende, exempelvis i form av 
våldsutövning och dåligt språkbruk. 

Åtgärd:
 
• Styrgruppen för våld i nära relation ska utveckla en hållbar 

struktur för det förebyggande arbetet kring särskilt 
brottsutsatta genom bland annat utbildningsinsatser inom 
exempelvis skolan 

• Styrgruppen för våld i nära relation ska se över arbetet med 
huskurage och samverka med relevanta aktörer 

• Arbeta med problem kring normbrytande och gränslösa 
beteende i ungas relationer

Effektmål

• Öka medvetenheten om 
sambandet mellan lindrigt och 
grovt våld 

• Öka medvetenheten om 
sambandet mellan destruktiva 
normer och våld 

• Lägre förekomst av 
bland annat tillbud i 
kommunens interna 
händelserapporteringssystem 
(KIA) där hot och våld 
förkommit och elev/barn har 
varit involverat

När

Årlig uppföljning i lokala 
BRÅ, revidering vart annat 
år vid behov utifrån den 
brottsförebyggande lagen.

Vem

Styrgrupp för våld i nära relation, 
SSPF och polis


