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KOMMUNSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE 

 

 
Beslut om direktiv gällande ett tryggare Staffanstorp 
 
Bakgrund 
Arbete med en ny översiktsplan för Staffanstorps kommun pågår. 
Kommunstyrelsen har tidigare tillsatt en särskild styrgrupp för att leda arbetet 
med att framställa förslag till ny översiktsplan. Detta direktiv kompletterar 
styrgruppens arbete. 
 
Staffanstorps kommun har en lång tradition av att arbeta med trygghetshöjande 
åtgärder. Exempelvis så var Staffanstorp en av de första kommunerna som 
började arbeta brett tillsammans med försäkringsbolag, polismyndighet och 
kommuninvånare när kommunen tog initiativ till systematisk märkning av 
syntetiskt DNA, något som försvårar försäljning av stöldgods och som 
underlättar spårning av stöldgodset. 
 
Grannsamverkan har även det en lång historik i vår kommun, i syfte att hjälpas 
åt mot kriminalitet.  
 
Hösten 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att inrätta en kommunal 
säkerhetsenhet med bland annat patrullerande ordningsvakter som ett 
komplement till kameraövervakning och polisiär närvaro. Beslutet beskrevs i 
dokumentet ”tid för trygghet”.  I dag är säkerhetsenheten en robust och effektiv 
kommunal verksamhet. Samtidigt som den förebyggande verksamheten fått 
mer anslag i de senaste årens budgetar.  
 
Samarbetet med den lokala polisen är god och dialog samt informationsutbyte 
sker ofta och regelbundet. 
 
Trots det enträgna arbetet med trygghetsskapande åtgärder i Staffanstorps 
kommun så har tryggheten i Sverige gått i motsatt riktning. Staten har stora 
svårigheter att skydda landets medborgare. Det så kallade samhällskontraktet 
mellan stat och medborgare är inte längre vad det varit.  
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Vi vill alla bo och verka i ett öppet, inkluderande och fridfullt samhälle - dock 
är det inte så verkligheten ser ut alla gånger. Naiviteten inför den verkliga 
samhällsbilden har dessvärre varit omfattande, inte sällan hos statliga 
myndigheter och inom rikspolitiken. Saktfärdigt agerande i kombination med 
undfallenhet inför problem har bidragit till att problemen vuxit sig större.  
 
Sexuellt våld, rån med inslag av förnedring och grova misshandlar har som 
nyhetsvärde reducerats till små notiser i pressen. Hänsynslösa rån där 
förövarna riktar in sig på hjälplösa offer, inte sällan kvinnor som passerat 90 år, 
är även det en verklig företeelse. Fruktansvärt för offren och därtill en oro för 
många äldre. 
 
Bombdåd utförda av kriminella lamslår städer och river sönder vårt land. 
Skjutningar, ofta med dödlig utgång, är ett allt vanligare inslag i den offentliga 
gatubilden.  
 
 
Staffanstorps kommun står upp för tryggheten. Människor har rätt att känna sig 
trygga, såväl i sina hem som på gator och torg. Den som är otrygg har fått sin 
frihet berövad. Väl medvetna att vi som kommun inte har alla nödvändiga 
verktyg att tillgå så är det trots allt vår plikt att identifiera problem och bidra 
med praktiska lösningar där vi så kan. 
 
Med tidigare beslut och fortsatt praktiskt och långsiktigt arbete med MärkDNA, 
förebyggande arbete, grannsamverkansorganisation, kameraövervakning och 
kommunal säkerhetsenhet med väktare/ordningsvakter behöver 
trygghetsarbetet kompletteras. Beslutet ”Tid för Trygghet” som tog sin 
utgångspunkt i samhällssituationen år 2017 är inte längre tillräckligt. 
Fortfarande råder en utbredd brist på poliser i yttre tjänst och kriminaliteten är 
än mer påtaglig.  
 
Trygghetsarbetet måste ständigt utvecklas och på ett tydligare sätt även 
integreras i fysisk planering. Arbetet med en för kommunen ny översiktsplan 
måste därför kompletteras. 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att ge styrgruppen för framtagande av ny översiktsplan följande direktiv 
 
att arbeta in trygghetsfrågorna i kommande förslag till översiktsplan. 
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att i samband med ny översiktsplan arbeta in en belysningsplan för kommunen. 
 
att genom dialog med allmänhet och myndigheter, exempelvis 
polismyndigheten och kommunens säkerhetsenhet, undersöka vad som genom 
fysiska insatser kan öka tryggheten i bostadsområden. 
 
att i kartsammanhang identifiera offentliga platser som av allmänheten upplevs 
som mindre trygga samt att lämna förslag på fysiska åtgärder som skulle kunna 
bidra till en ökad trygghet.  
 
att utreda och lämna förslag till planering för nya bostadsområden där säkerhet 
för de boende är väl integrerat redan i planeringsstadiet. Det vill säga så kallade 
”gated communities”. 
 
att i samband med för kommunen översiktlig planering peka ut lämpliga platser 
för trygghetsboenden för äldre.  
 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta  
 
att ge Stadsbyggnadsnämnden samt Beredningen för renhållning/VA-, och 
infrastruktur och trafikfrågor i uppdrag att identifiera trafikmiljöer och 
grönområden som upplevs som otrygga och att därefter redovisa förslag på 
åtgärder. 
 
 
 
Christian Sonesson 
Kommunstyrelsens ordförande 


