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1. Om policyn 
Denna policy anger vår inriktning inom områdena säkerhet, trygghet och brottsförebyggande, 
hädanefter kallat säkerhetsområdet. Policyn syftar till att konkretisera ramarna för arbetet 
inom säkerhetsområdet och genom detta bidra till en ökad säkerhet för våra invånare, 
medarbetare, besökande, egendom och miljö. Den syftar också att bidra till såväl 
brottsprevention som en ökad subjektiv trygghet hos våra invånare, medarbetare och 
besökande. 
 
Policyn beskriver kommunens långsiktiga inriktning inom säkerhetsområdet som ska främja 
ett fortsatt robust, hållbart och växande Åstorp.   
 

2. Avgränsningar 
Policyn omfattar inte sådant arbete som genomförs för att säkerställa en god arbetsmiljö i 
Åstorps kommun i enlighet med kommunens arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Den 
omfattar heller inte frågor som handlar om den enskildes trygghet i termer av ekonomisk och 
social trygghet, exempelvis den enskildes möjligheter till egen försörjning och boende, som 
ligger inom kommunens övergripande ansvar för kommuninvånarnas liv och hälsa. Till sist 
omfattas inte det olycksförebyggande arbetet som regleras genom lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. 
 

3. Definitioner 
Säkerhet bestäms av den faktiska risk för oönskade händelser som en individ eller ett objekt 
utsätts för och graden av denne kan baseras på exempelvis brotts- och olycksstatistik samt 
faktabaserade riskbedömningar. Där säkerhet är kopplat till en faktisk risk handlar trygghet 
om individers känslor kopplat till säkerheten, och innebörden av begreppet är mångfacetterat. 
Inom Åstorps kommun förstår vi trygghet som en individs upplevelse av kontroll, tillit till 
samhället och till andra människor samt tron på sin egen förmåga att förhindra och hantera 
konsekvenser av brott och oönskade händelser. Att verka brottsförebyggande förstås i 
kommunen som att engagera sig i insatser för att försvåra omständigheterna för att genomföra 
brott samt för att minska motivationen hos individer att begå brott.  
 

4. Övergripande målbild och förverkligande 
Kommunens övergripande mål inom säkerhetsområdet är att:  

 förebygga förekomsten samt lindra konsekvenserna av oönskade händelser och 
säkerhetsincidenter som hotar kommunens mänskliga, materiella, ekonomiska, 
demokratiska och miljömässiga värden. 

 höja den subjektiva trygghetskänslan hos våra invånare, medarbetare och besökande. 

 minska förekomsten av brott mot våra invånare, medarbetare, besökande, egendom 
och miljö. 
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Målbilden förverkligas genom att: 

 vi följer lagstiftning, regelverk, direktiv från myndigheter och interna bestämmelser 
inom säkerhets-, krisberedskaps-, civilförsvars-, säkerhetsskyddsområdet.   

 vi säkerställer och utvecklar vårt säkerhetsarbete genom kostnadseffektiva och 
evidensbaserade insatser. 

 vi uppmärksammar, rapporterar in och följer upp oönskade händelser och 
säkerhetsincidenter. 

 vi säkerställer att organisationen, chefer och medarbetare har tillräcklig förmåga, 
kunskap och resurser för att upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande samt för att 
hantera oönskade händelser. 

 vi i alla våra verksamheter och åtaganden verkar för att aktivt och systematiskt bidra 
till säkerhetsarbetet. 

 vi besitter en fördjupad och aktuell lägesbild över risk- problemområdena i vårt 
geografiska område. 

 vi prioriterar insatser mot de områden och grupper som baserat på aktuell lägesbild har 
visat sig vara i störst behov av dem. 

 vi samverkar internt och externt inom säkerhetsområdet. 
 

5. Ansvar och uppföljning 
Policyn vänder sig till hela kommunkoncernen. Den ska verka styrande i planering, 
budgetering, uppföljning och genomförande av kommunens verksamhet samt i kommunens 
samverkan med externa parter. Ansvaret för att uppnå kommunens övergripande målbild 
sträcker sig från det lilla till det stora, där såväl den enskilde som kommunkoncernen som 
helhet har ett ansvar för att kontinuerligt bidra till säkerhetsarbetet. 
 
Kommunfullmäktige: 

 antar policy för säkerhet, trygghet och brottsförebyggande. 

 antar styrdokument inom säkerhetsområdet. 

 
Kommunstyrelsen: 

 antar kommunövergripande planer inom säkerhetsområdet. 

 ansvarar för kommunikation och implementering av policyn. 

 samordnar kommunkoncernens övergripande säkerhetsarbete. 

 tillser att uppföljning inom säkerhetsområdet genomförs enligt policyn. 

 
Nämnder och förvaltningar: 

 ansvarar för att arbetet inom säkerhetsområdet bedrivs enligt policyn. 

 initierar, deltar i och utvärderar säkerhetsinsatser inom sin ordinarie verksamhet och 
budget. 



 
 

 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2020-11-05 5(5) 

 följer upp och hanterar oönskade händelser och säkerhetsincidenter. 

 tar fram rutiner och planer för att beskriva hur arbetet inom säkerhetsområdet ska 
utföras inom sin verksamhet. 

 informerar det lokala brottsförebyggande rådet om planerade och genomförda 
brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. 

 
Lokala brottsförebyggande rådet: 

 driver, följer upp och utvärderar det kommunövergripande brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 

 initierar och stimulerar intern och extern samverkan i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 

 
Chefer och arbetsledare:   

 ansvarar för att uppmärksamma och hantera oönskade händelser och säkerhetsproblem 
samt säkra att åtgärder vidtas inom sina verksamhetsområden. 

 bidrar till kommunkoncernens samlade säkerhetsarbete i samverkan med interna och 
externa aktörer.  

 vid behov upprättar verksamhetsspecifika planer inom säkerhetsområdet. 

  
Alla förtroendevalda och medarbetare:   

 ansvarar för att uppmärksamma och rapportera oönskade händelser och 
säkerhetsproblem. 

 ansvarar för att följa bestämmelser inom säkerhetsområdet. 
 ansvarar för att på eget initiativ ta säkerhetsområdet i beaktande i alla sina åtaganden. 

 
 


