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Helsingborgs vision är att år 2035 vara en skapande, pulserande, 
global gemensam och balanserad stad. Att ha en gemensam målbild 
som vi alla kan sträva mot stärker våra förutsättningar att arbeta för 
en hållbar utveckling i Helsingborg. Men en vision ställer också krav 
på oss.  För att nå dit kan vi inte förlita oss på slumpen. Vi måste hitta 
en hållbar väg mot år 2035 som kännetecknas av smarta långsiktiga 
lösningar och robusta strategier. Det gör vi genom en planering som 
tar hänsyn till vad som händer i vår omvärld och som tar ansvar för 
vilka konsekvenser dagens skeenden innebär för framtiden.

Samverkan enligt denna överenskommelse förutsätter kontinuitet. 
De strategiska frågorna kring trygghetsåtgärder och brottsutveckling 
utgör grunden för innehållet i denna överenskommelse.
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Syfte

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att vi tillsammans 
tillför specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att  
arbeta trygghetsskapande och reducera social oro och brottsliga 
skadeverkningar. 

Utifrån vår gemensamma lokala lägesbild ska vi analysera bakom-
liggande orsaker och därefter enas om inriktning och fokusområden 
för det gemensamma arbetet. Konkreta åtgärder presenteras i en 
aktivitetsplan mellan Helsingborgs stad och lokalpolisområde  
Helsingborg, där specifika aktiviteter och ansvar beskrivs. 

Mål

Våra övergripande mål är:

Att Helsingborg är och uppfattas som en trygg och attraktiv 
stad för boende, näring och besökare.

Att den etablerade organiserade brottsligheten minskar och  
att nyetablering förhindras. 

Att all narkotikahantering aktivt bekämpas.

Gemensam arena med lokalt fokus

På uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören 
görs också ett samlat och fokuserat arbete för att öka stadens 
trygghet av förvaltnings- och bolagschefer tillsammans med polis, 
räddningsförbund och tull. Gruppen har stort mandat och möjlighet 
att ta beslut för den för staden så viktiga frågan om trygghet.
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Metod - Lokal lägesbild

Samverkansöverenskommelsen är ett verktyg för att skapa struktur 
och systematik där aktivitetsplaneringen beskriver de utmaningar 
och problem vi tillsammans valt att fokusera på.
Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg har enats kring 
en aktivitetsplan för det stadsövergripande trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet. 

Överenskommelsen bidrar till trygghetsskapande och brottförebyggande 
åtgärder. Genom att arbeta på detta sätt skapar vi en samsyn utifrån 
att vi tillsammans har identifierat de bakomliggande orsakerna till 
otrygghet och brottslighet i Helsingborg. 

Aktiviteter i vår lokala lägesbild; 
1. Organiserad brottslighet
2. Öppen narkotikaförsäljning 
3. Otrygghet på allmän plats
4. Våld på allmän plats
5. Social oro
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Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet omfattar flera områden där de mest  
framträdande i Helsingborg är narkotika, vapen, dödligt våld och 
otillåten påverkan. Anledningen till organiserad brottslighet är flera, 
men det handlar främst om ekonomisk vinning och makt. Det är 
individer och grupper som agerar utanför samhällets normer och 
värderingar. Det handlar även om tillhörighet och respekt.

Öppen narkotikaförsäljning

I Helsingborg upplever allt fler invånare problem med öppen narkotika- 
försäljning, det framkommer både i vår trygghetsdialog men även i 
polisens trygghetsmätning och iakttagelser från verksamheter i staden. 
När det finns en öppen narkotikaförsäljning är det tecken på att det 
finns låg social kontroll i ett område. Låg social kontroll betyder att 
det finns frånvaro av sociala band som bygger viktiga relationer och 
som sätter normer och värderingar i samhället. Låg social kontroll 
kan skapa oro och rädsla för att utsättas för brott eller yttrest påverka 
männsikors livskvalitet. 

Otrygghet på allmän plats

Otryggheten ökar i Helsingborg. I flera mätningar och i våra trygghets- 
dialoger framkommer det att man bland annat upplever ungdomsgäng 
som störande eller att man  undviker att röra sig vissa platser för 
att undvika att utsättas för brott. Forskning har visat att känslor 
av otrygghet påverkar människors livskvalitet och att känslor av 
otrygghet kan leda till ökad ohälsa och förändrat beteende. Det kan 
innebära att människor undviker att röra sig ute på tider och platser 
som upplevs otrygga eller att man väljer att undvika evenemang eller 
att färdas med kollektivtrafiken. 

Våld på allmän plats

Våld på allmän plats uppstår oftast genom motsättningar och/eller 
uppgörelser i gängmiljöer. Alkohol- och drogpåverkan i anslutning 
till nattklubbar och restauranger påverkar också liksom oprovocerat 
våld som sysselsättning. 

Våld på allmän plats uppstår ofta där många människor samlas, det 
kan också uppstå i sammandrabbningar mellan kriminella individer 
eller gäng. Våld som maktmedel eller påtryckningsmedel.

Social oro
Social oro kan uttryckas genom brand, skadegörelse, nedskräpning, 
klotter och kan sammanfattas med att det förekommer en stor del 
socialt oönskade händelser, beteenden eller tillstånd.
Social obalans i ett samhälle kan skapa social oro. Ofta finns det 
sociala riskfaktorer med bäring på socio-ekonomiska faktorer eller 
utsatta områden som kännetecknas av låg social kontroll. Händelse-
utvecklingen i världen kan också skapa oro lokalt i områden som från 
början har en låg kollektiv förmåga.
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