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Fastighetens adress:

Ort: Landskrona

Fastighetsägare/bostadsrättförening: AB Landskronahem

A. Utemiljö

1. Är utebelysningen utformad så att 

    mötande personer kan urskiljas från 

    omgivande bebyggelse och planteringar?

Ja Sign.Nej ? Noteringar

3. Är gatuadresser och gatunummer väl 

    synliga så att det är lätt att orientera 

    sig i området och på gatan?

2. Är redskap på lekplatser, bänkar, 

    innergårdar etc. inom egna ansvarsområden 

    hela och väl underhållna?

3. Är buskar, häckar, träd och andra 

    växande grödor underhållna så att de 

    inte minskar möjligheten till överskådlighet 

    och social kontroll?

4. Finns tillräckligt med papperskorgar 

    uppsatta inom det egna förvaltningsområdet?

B. Entréparti (BT01 s.25)

1. Obl. fråga: Är belysningen 
    vid entrén god? 

Ja Sign.Nej ? Noteringar

2. Finns det halvprivata områden i 
    anslutning till entréerna? 1

4. Är varje entré väl utmärkt 
    med nummer eller bokstav?

5. Är entrédörrarna låsta 
    kvällar/nätter?

6. Är entrédörrarna utåtgående?

7. Är entrédörrarna beslagna med rätta 

    låsenheter och brytskydd med tanke på 

    entréns belägenhet/utsatthet för angrepp?

Landskrona är en fantastisk 
stad att bo och leva i. Kultur- 
och näringsliv utvecklas, likaså 
handeln. De byggs bostäder 
både centralt och i nya om- 
råden. Många äldre fastigheter 
renoveras. 

En av de viktigaste frågorna för boende 
är att kunna känna sig trygg i sin bostads-
miljö och att få ha sina saker ifred. Det 
är därför viktigt med ett systematiskt
arbete för ökad trygghet och säkerhet. 
Genom att trygghetscertifiera fastig-
heter och parkeringar ökar trygghet 
och trivsel. Vi arbetar utifrån teorin att 
inbjudande, rena och ljusa miljöer mins-
kar skadegörelse och nedskräpning, och 
erbjuder ett paket med åtgärder som 
skapar trygghet både ute och inne.

Vad innebär 
TRYGGHETSCERTIFIERING?
I en trygghetscertifiering genomför vi 
en mängd åtgärder. Vi kontrollerar både 
inomhusmiljö och utomhusmiljö för 
att hitta svaga punkter att förbättra. 
Det kan till exempel vara belysning på 
gården eller i förrådsutrymmen, bättre 
cykelställ, säkrare dörrar och källar-
förråd. Alla åtgärder görs för att få en 
säkrare boendemiljö genom att försvåra 
brottslighet. 
Metoden att trygghetscertifiera fastig-
heter har använts även på andra orter 
i Sverige, med goda resultat.

För ökad

TRYGGHET
i Landskrona

Den besiktning som genomförs är omfattande och 
följer en checklista med många punkter:

    Utemiljö

    Entréparti

    Trapphus

    Lägenheter/lägenhetsdörrar

    Källar-, vind- och branddörrar

    Källar- och vindsförråd

    Övriga gemensamma utrymmen

    Tvättstuga

    Cykel- och barnvagnsrum/
 cykelparkeringar

    Nyckel- och passersystem

    Förvaltning

Kvoten mellan summan av antalet 
”ja” och ”nej”-svar beräknas för att 
få fram trygghetsfaktorn för 
fastigheten.

Checklista- för trygghetskontroll av bostadsfastigheter

CHECKLISTA
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Vad ingår i kontrollen?
   Utemiljö

När det gäller utemiljön är det viktigt 
att den är rätt utformad. Utebelysning 
ska vara utformad så att mötande per-
soner lätt kan urskiljas från omgivande 
bebyggelse och plantering. Redskap på 
lekplatser och bänkar ska vara väl under-
hållna och både gård och omgivning ska, 
om möjligt, kunna överblickas från bostä-
dernas fönster. All plantering ska skötas 
och vara placerad så att det är lätt att
överskåda ytorna.

   Entré
I entrépartiet ska belysningen vara god, 
gatuadress och nummer väl synligt, 
entrédörrarna låsta och försedda med 
brytskydd och elektroniska låsenheter.

   Trapphus 
Trapphusen med bra belysning ska ha 
anslagstavla med tydlig skyltning, där 
både fastighetsägare och fastighets-
skötare framgår samt hur man kommer 
i kontakt med dem. Namntavlan över 
hyresgästerna ska vara aktuell och väl 
synlig. Hiss och utrymningsvägar ses 
också över. 

   Fönster och dörrar
Öppningsbara fönster i lägenheterna ska 
ha ”barnskydd” monterade. Lägenhets-, 
terrass- och balkongdörrar ska förstärkas  
med godkända brytskydd, likaså fönster  
i markplan och i loftgångar. Låsenheterna 
ska vara godkända. Man tittar också på 
källar-, vind- och branddörrar.

   Förråd
Källar- och vindsförråd ska ha bra belys-
ning som styrs genom detektor. Förråden 
ska vara sektionerade och ha godkända 
burar eller galler. Fastighetsägaren ska 
veta vilket förråd varje hyresgäst dispo-
nerar. Alla förråd, även tomma, ska vara 
låsta med hänglås.

   Gemensamma utrymmen
Vidare tittar man på alla gemensamma 
utrymmen, om tvättstuga och cykel-
förråd är separerade från lägenhets-
förråden, om gemensamma utrymmen 
som kan användas av alla boende kan 
nås från utsidan med mera.
Tvättstugan ska vara inredd med ljusa 
färger och ha god belysning.
Entréerna till cykel-och barnvagns-
rum ska vara väl synliga och gärna ha 
separata ingångar. För att minska risken 
för stölder och skadegörelse av cyklar 
ska yttre cykelparkeringar var väl synliga 
från fastighetens lägenheter. Det ska 
finnas möjlighet att låsa fast cykel och 
barnvagn. 

   Nyckel- och passersystem
Att ha fullständig kontroll av nyckel- och 
passersystem är förstås ytterst viktigt, 
t. ex. ska tillträde och behörighet till all-
männa utrymmen styras av behovet. 

   Förvaltning
Slutligen görs en genomgång av för-
valtningen av fastigheten. Det gäller 
bland annat hur brott hanteras och hur 
hyresgästerna kommer i kontakt med 
fastighetsägare och fastighetsskötare 
även under jourtid.

Vad kostar det?
Trygghetscertifieringen innebär skräddarsydda  
åtgärder för varje fastighet. Vissa av åtgärderna, 
som elektroniskt passagesystem, höjer standarden 
på hela fastigheten och medför en hyreshöjning. 
Andra åtgärder räknas som underhåll och det betalar 
hyresgästen inget extra för. 

Det finns också individuella åtgärder som brukar 
räknas som tillval, till exempel en säkerhetsdörr.

Kundundersökningar
Genom att göra en kundundersökning får fastig-
hetsägaren veta var det känns mest otryggt, hur 
de boende tycker att förvaltningen sköts och vilka 
förbättringar som behöver göras. Samman- 
ställningen av svaren utgör ett bra underlag för  
beslut om trygghetscertifiering.  

Efter åtgärderna genomförs en ny undersökning för  
att kontrollera att målen blivit uppfyllda och att de   
boende upplever sin närmiljö tryggare och mer trivsam.

NKI – Nöjd kund-index
Många fastighetsägare genomför regelbundet NKI- 
undersökningar och kan använda sig av resultaten  
av dessa. För de fastighetsägare som inte använder 
sig av NKI, eller vill gå mer på djupet när det gäller 
just trygghet, finns ett särskilt enkätformulär fram-
taget som kan delas ut till hyresgäster i en aktuell 
fastighet.
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Det finns många teorier om 
hur brott och otrygghet upp-
står. Åtgärderna i trygghets- 
certifieringen utgår från  
”Rutinaktivitetsteorin” (Cohen 
och Felson) och teorierna en-
ligt ”Fixing Broken Windows” 
(Kelling och Coles).

Rutinaktivitetsteorin
Enligt rutinaktivitetsteorin krävs tre 
omständigheter för att ett brott ska 
kunna uppstå:

1  
2  

3  

Om en av omständigheterna försvinner 
så blir det inget brott. Trygghetscerti-
fiering påverkar punkterna två och tre. 
Åtgärderna är offerorienterade. Det 

innebär att färre boende ska drabbas av 
brott och känna sig otrygga. Det ska inte 
vara lika lätt att utsätta andra för brott. 
Det blir därför också betydligt svårare 
för barn och ungdomar att inleda en 
brottskarriär i det egna bostadshuset.

En vanlig missuppfattning är att brotts-
ligheten automatiskt flyttar till en annan 
fastighet om åtgärderna genomförs. 
Detta stämmer inte. Undersökningar 
visar tvärtom att åtgärderna har en 
positiv effekt på hela närområdet.

”Fixing Broken Windows”
Boendeundersökningar* i Landskrona 
visar att det finns ett generellt behov 
av ordning och reda, rent och städat. 
Skadegörelse och nedskräpning hamnar 
högt upp när de boende får rangordna 
problemen i sitt bostadsområde. 

Trygghetscertifieringen utgår därför 
också från idéerna i boken ”Fixing 
Broken Windows: Restoring Order and 
Reducing Crimes in Our Communities” 
av de amerikanska kriminologerna 
Kelling och Coles. Teorin går ut på att till 
exempel ett trasigt fönster måste lagas 
så snart som möjligt annars slås fler 
fönster sönder och området förefaller 
vara okontrollerat, vilket genererar fler 
brott och högre otrygghet. 

För ett bostadsföretag handlar det om 
att ha en bra förvaltning. Det är basen i 
trygghetsarbetet.

* Källa:  
   BoStaden och Landskrona kommun 2007 och 2009

Idéerna bakom trygghetscertifiering
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En motiverad gärningsman, någon 
som av någon anledning kan tänka 
sig att begå ett brott.

Ett tillgängligt brottsoffer eller ett 
brottsobjekt - någon att misshandla 
eller hota eller något att stjäla eller 
slå sönder.

Frånvaro av ”kapabla väktare”, 
närvaro av någon eller något som 
förhindrar att brott uppstår trots att 
de två första förutsättningarna är 
uppfyllda. Det kan vara en förbipas-
serande människa, en hund eller 
någon form av teknisk övervakning.
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Kontakt 
Landskrona Stadsutveckling AB
info@lautveckling.se
www.lautveckling.se

Malm Kommunikation AB
Ulf Malm
ulf@malm.nu

Pre Kon AB
Ulf Oscarsson
uo@pre-kon.se
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Postadress
Stadshuset

261 80 Landskrona

Besöksadress
Drottninggatan 7

261 31 Landskrona


