Trygghet
Bakgrund
Människors tillit till samhällets funktioner är förutsättningar för ett öppet och
demokratiskt samhälle. Kommunens medborgare, oavsett kön, ålder och etnisk eller
kulturell bakgrund, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom olika
områden i livet. Kommunens service ska vara tillgänglig för alla och anpassas efter
medborgarnas olika förutsättningar. Det kan innebära att kommunen förbättrar allt från
information till fysisk planering av lokaler och offentlig miljö. Medborgare ska känna
trygghet där de bor och verkar, dvs både i hemmet, på skola/arbete och på fritiden. Tillit
och delaktighet minskar risk för parallella samhällen och utanförskap. Trygghetsskapande
och brottsförebyggande arbete behöver bedrivas i samtliga förvaltningar och bolag och i
samverkan med andra aktörer.
Mål
Kristianstad är en trygg kommun som präglas av tillit, jämlikhet och god tillgänglighet.

Resultatindikatorer
Polismyndigheten och Kristianstads kommun undersöker i en årlig enkät människors
upplevelse av oro och otrygghet samt utsatthet för brott. Uppföljning kan ske utifrån sex
geografiska områden i kommunen och relevanta åtgärder kan vidtas utifrån skillnader
mellan t ex bostadsområden eller mellan män och kvinnor.

Enligt polisens definition har Kristianstad två utsatta områden. Kommunen ska arbeta för
att inte ha något utsatt område år 2024, dvs gå från 2 till 0 . Ett utsatt område beskrivs
som ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status
där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I bostadsområden där många har utsatta
livsvillkor är risken stor att det finns unga som hamnar i en riskzon för kriminellt
beteenden. Åtgärder kan vara att förbättra socioekonomiska livsvillkor genom att minska
arbetslöshet, höja utbildningsnivå, minska risken för trångboddhet osv. För en långsiktig
hållbar förändring krävs åtgärder som förändrar förutsättningarna och inte bara
kompenserar för konsekvenserna.
Statistiska centralbyråns trygghetsindex ger oss möjlighet att jämföra med andra
kommuner och regioner. Under 2021 omarbetar SCB tidigare trygghetsindex. Indikatorn
kommer därför framöver att utgå utifrån ett nytt nuläge.

