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Sammanfattning 

Sollentuna ska upplevas som en trygg miljö att bo, arbeta och studera i. 

Samtliga invånare i Sollentuna ska känna sig trygga och säkra överallt i 

kommunen dygnet runt.  

Det systematiska trygghetsarbetet sker genom metoden EST - Effektiv 

samordning för trygghet. Metoden används för att ta fram en gemensam 

problembild för kommunen. Den gemensamma problembilden ska ligga till 

grund för kommunens samordning och prioritering av trygghetsarbetet.  

Kommunens trygghetsarbete omfattar både nämnder och bolag och sker i 

samverkan med andra samhällsaktörer såsom polisen, brandkåren Attunda, 

näringslivet, frivilliga organisationer och övriga civilsamhället. 

Definition 

Trygghet och säkerhet är två begrepp som ofta används tillsammans och 

som är nära sammankopplade. Begreppet säkerhet handlar om den faktiska 

risken att utsättas för brott eller ordningsstörningar, medan trygghet är 

individens subjektiva upplevelse av säkerheten/risken. Individens 

upplevelse av säkerhet beror bland annat på rädslan/oron att utsättas för 

brott och ordningsstörningar.  

 

Syfte 

Policyn 

Policyn omfattar kommunens gemensamma trygghetsfrämjande, 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

Policyn syftar till att tydliggöra prioritering och ansvarsfördelning för 

kommunens gemensamma trygghetsarbete. 

 

Trygghetsarbetet 

Sollentuna ska upplevas som en trygg miljö att bo, arbeta och studera i. 

Samtliga invånare i Sollentuna ska känna sig trygga och säkra överallt i 

kommunen dygnet runt.  

Kommunens gemensamma trygghetsarbete ska leda kommunen framåt mot 

målet att Sollentuna kommun år 2030 inte ska ha några områden med på 

Polisens lista över utsatta områden.   

Sollentuna kommuns trygghetsskapande, brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete ska kännetecknas av systematik och effektivitet. 

Kommunen ska ha ett gemensamt och strukturerat trygghetsarbete som 

omfattar både nämnder och bolag och ska ske i samverkan med andra 

aktörer såsom polisen, brandkåren Attunda, näringslivet, 

frivilligorganisationer och det övriga civilsamhället.   
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Det systematiska trygghetsarbetet sker genom metoden EST - Effektiv 

samordning för trygghet. EST är ett verktyg för kommunen att samordna 

och prioritera trygghetsarbetet mot en gemensam problembild för att på så 

vis uppnå största möjliga effekt av arbetet. Trygghetsarbetet ska präglas av 

samverkan mellan kommunens verksamheter. Arbetet skall präglas av en 

integrering mellan händelseinriktat arbete och långsiktigt 

brottsförebyggande, trygghetsskapande och trygghetsfrämjande arbete.  

Trygghetsskapande, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete 

inkluderar såväl social som situationell brottsprevention. Social 

brottsprevention innebär åtgärder för att förändra personers benägenhet att 

begå brott. Utgångspunkten för situationell brottsprevention är att brott kan 

förebyggas genom att möjligheterna till att begå brott begränsas. Detta kan 

skapas bland annat genom anpassningar i den fysiska miljön och på så sätt 

försvåra genomförandet eller öka riskerna för upptäckt.  

Roller och ansvar 

Respektive nämnd och bolag är ansvarig för att aktivt delta i kommunens 

gemensamma trygghetsarbete inom sina respektive verksamheter. 

Trygghetsarbetet ska primärt prioriteras mot den gemensamt framtagna 

lägesbilden. 

Nämnderna och bolagen ska utifrån sitt grunduppdrag samordna och 

prioritera resurser i förhållande till den med hjälp av den gemensamma 

problembilden som tagits fram med hjälp av metoden EST.  

Kommunstyrelsen samordnar kommunens övergripande och strategiska 

trygghetsarbete samt erbjuder genom Säkerhetsenheten nämnder och bolag 

stöd för genomförande. 

Nämnderna och bolagen ansvarar för att integrera trygghetsarbetet i sin 

verksamhetsplanering och redovisa utfallet för respektive nämnd eller 

bolagsstyrelse i ordinarie rapportering för budget och bokslut. 

Kommunledningskontoret sammanställer nämndernas och bolagens 

redovisning till en kommungemensam rapport.  

 

 


