
 
 

 

 

 
 
 

Medborgarlöfte Åstorps kommun och LPO Klippan 2021 
 
Åstorp kommun och LPO Klippan samverkar i syfte att långsiktigt arbeta 
brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet grundar 
sig i den lokala lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och 
kommunen med stöd av bland annat trygghetsmätningen, där invånare 
har fått uttrycka deras upplevelse av tryggheten i kommunen. 
 
Prioriterade fokusområden under 2021: 

• Narkotika 

• Tillsynsärenden 

• Trafik 

• Trygghet i utemiljön 
 
Vad kommer kommunen och polisen göra tillsammans? 

• Tillsammans genomföra tillsyn mot butiker som säljer tobak med 
inriktning på otillåtna medel och tillbehör. 

• Tillsammans utveckla samverkan i insatser mot ungdomar som 
använder/säljer narkotika för att effektivisera hanteringen av 
ärenden. 

• Tillsammans arbeta för att göra trafiken säkrare i kommunen, 
bland annat genom gemensamma satsningar rörande framförande 
av motordrivna fordon där ungdomar är förare. 

• Hålla kommunens lokala brottsförebyggande råd informerade om 
genomförda insatser inom respektive fokusområde. 

 
LPO Klippan kommer att: 

• Delta i tillsyner mot butiker som säljer tobak. 

• Genomföra insatser mot försäljning av narkotika, inriktat mot 
ungdomar. 

• Genomföra trafikkontroller i enlighet med polismyndighetens 
direktiv (bl.a. trafikveckor), s.k. 20-minuterskontroller samt 
egeninitierade kontroller av trafiken i kommunen. 

• Arbeta aktivt med ungdomar i trafiken genom EPA-projektet. 

• Prioritera sin närvaro i områden som är brottutsatta eller upplevs 
otrygga enligt aktuell lägesbild. 

 
Åstorp kommun kommer att: 

• Delta i gemensamma tillsyner mot butiker som säljer tobak. 

• Utveckla arbetet med ungdomar i riskzonen. 

• Fortsätta se över de trafikerade gatorna för att hitta fungerande 
sätt att minska hastigheterna samt delta i gemensamma 
satsningar rörande framförande av motordrivna fordon där 
ungdomar är förare.  

• Fokusera sina insatser på områden som är brottsutsatta eller 
upplevs som otrygga enligt aktuell lägesbild. 

 



 

Uppföljning och utvärdering: 
Medborgarlöftet följs upp i kommunens lokala brottsförebyggande råd 
som sammanträder varannan månad och utvärderas årligen baserat på 
uppföljningarna som gjorts genom året. 
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