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PLATSSAMVERKAN FÖR SÄKRA, TRYGGA, HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA PLATSER



MODELLEN TRYGGARE PLATSER HAR UTVECKLATS 
I SAMVERKAN MED:
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västmalands län
Stiftelsen Tryggare Sverige
Svenska Stadskärnor



OTRYGGHETEN OCH BROTTEN 
ÖKAR PÅ ALLT FLER PLATSER 
– KÄNNS DET IGEN?

PLATSSAMVERKAN ÄR ETT EFFEKTIVT SÄTT 

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora 
förändringar som inneburit att säkerhet och trygghet har kommit att bli    
några av de viktigaste frågorna i svenska kommuner, städer och orter.  

Det gäller exempelvis otrygghet i offentliga miljöer som skadegörelse, 
förbjuden affischering, klotter, nedskräpning, ovårdade fastighetsbestånd. 
Det skapar känslan av upplevd otrygghet och leder till att våra offentliga 
platser känns mindre attraktiva och trygga. 

På lokal nivå finns det stora utmaningar kring brott och ordningsstörningar 
som påverkar människors säkerhet och trygghet i vardagen. Här krävs en 
insats med platssamverkan.



ATT ARBETA MED OTRYGGA PLATSER
Syftet med att arbeta med platssamverkan är att skapa säkra, trygga och 
attraktiva offentliga platser där människor bor och näringslivet verkar.  
Det handlar om att kommun, fastighetsägare, näringsliv och andra aktörer 
kring platsen går samman i en fristående, icke-vinstdrivande samverkans-
organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat otryggt och 
brottsdrabbat område.

Idag behövs det ett utvidgat sätt att tänka med att inkludera ett bredare fält 
av såväl kommersiella som icke-kommersiella verksamheter. Bäst resultat 
uppnås om man har en organiserad och fungerande platssamverkan mellan 
offentlig och privat sektor och en samsyn mellan platsen aktörer med en 
gemensam överenskommen målbild.

En mix av funktioner, ett varierat utbud och ett flöde av människor är 
viktiga delar för att göra en plats trivsam, säker, trygg och framför allt 
attraktiv. Våra framtida levande och livfulla platser behöver fler besöks-
anledningar och en stärkt identitet med ett brett och varierat utbud av 
bostäder, kontor, handel, kultur, restauranger, caféer, samhällsservice, 
grönytor och offentliga mötesplatser. 
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FAKTA
Under 2019 tillsattes en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur 
ett lagstadgat kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbetet kan 
utformas. I juni 2021 överlämnade utredarna sitt förslag till regeringen.

Utredningen som går under namnet ”Kommuner mot brott”; SOU 
2021:49 lyfter att situationen i landets 290 kommuner skiljer sig åt 
både vad gäller brottproblem, förutsättningar och behov. Förslaget
i sin korthet är att kommunen ska få ett lagstadgat ansvar för att 
samordna det brottsförebyggande arbetet. Förslaget innehåller ett antal 
viktiga komponenter som syftar till att utveckla ett brottsförebyggande 
arbete som utgår ifrån den lokala lägesbilden.
Förslaget föreslås träda i kraft januari 2023. 

Modellen Trygga Platser har utvecklats i syfte att möta kommuners 
framtida behov och krav för att samverka och samordna såväl i sitt 
brottsförebyggande som trygghetsskapande arbete. 

VARFÖR ARBETA MED MODELLEN 
TRYGGA PLATSER?
Stiftelsen Tryggare Sverige, (TS), Svenska Stadskärnor, (SSK) har 
tillsammans med Länsstyrelserna i Västmanland och Dalarna inom 
ramen för ett Vinnovaprojekt mellan år 2020–2022 gemensamt tagit 
fram en pilotmodell för att starta och driva platssamverkan för säkra, 
trygga och hållbara attraktiva platser. Modellens grund är att bygga en 
samverkansorganisation bestående av såväl privata som offentliga aktörer 
som gemensamt genomför ett fysiskt förändringsarbete på ett antal platser 
som har utmaningar kopplat till säkerhet och trygghet. 

Med utgångspunkt i en trygghetsanalys av brottsligheten och otryggheten, 
där man kartläggt platsens aktiviteter och förutsättningar, erbjuder modellen 
underlag, vägledning, processtöd och coachning för att skapa en fungerande 
samverkansorganisation mellan intressenterna.

Modellen är baserad på beprövade erfarenheter och är utformad så att 
de offentliga och privata aktörerna på platsen inkluderas i varje steg. 
Genom aktörernas delaktighet i arbetet kan modellen anpassas till den 
aktuella lägesbilden och platsens förutsättningar.

Erfarenheten från pilotkommunerna visar att det man är mest nöjd är att 
ha bildat en fungerande samverkan som arbetar både strategiskt och 
operativt. Det som också upplevdes positivt var att de direkt genomförda 
åtgärderna gav resultat. Nu känner man stolthet över platsen – och kanske 
det viktigaste av allt är att samtliga var eniga om att modellen fungerar.
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SYFTE OCH MÅL MED TRYGGA PLATSER 
DET ÖVERGRIPANDE SYFTET ÄR:
Att stärka kommunens brottsförebyggande arbete. 

Detta görs genom att dels höja kunskapsnivån inom situationell 
brottsprevention, dels genom att utveckla samverkan mellan
aktörerna inom offentlig och privat sektor.

DET ÖVERGRIPANDE MÅLET ÄR:
Att öka tryggheten och attraktiviteten i problemområden. 

Detta uppnås genom modellens olika delar som innehåller
konkreta åtgärder, aktiviteter och beslutsunderlag.

VÄLJ MELLAN TVÅ ALTERNATIV SOM FINNS I MODELLEN
För att bättre möta de lokala behoven och förutsättningarna finns två olika 
alternativ att välja mellan. Det ena alternativet är en fullskalig modell som 
löper över 24 månader och innehåller en total trygghet- och samverkans-
analys samt uppföljning av insatserna. Det andra alternativet är en instegs-
modell av Trygga Platser som löper över 12 månader. I den påbörjas arbetet 
med att identifiera dels trygghetsbrister inom ett avgränsat område, dels 
brister i den lokala samverkan. Coachning ingår i samverkansåtgärderna. 



HUR FUNGERAR MODELLERNA I PRAKTIKEN? 
Under varje modul presenterasinnehållet i respektive modell av 
Trygga Platser. I både modellerna ingår trygghetsanalys och coachning 
i samverkansåtgärderna. 

INSTEGSMODELLEN TRYGGA PLATSER
PROJEKTTID – 12 MÅNADER

INLEDNING INTRODUKTION AV MODELLEN
Samla aktörer, förmedla erfarenheter, definiera området, identifiera 
nyckelpersoner. Digitalt möte.

MODUL 1 – TRYGGHETSANALYS
I ett första steg ta fram en trygghetsanalys med tillhörande åtgärdsplan, 
en faktabaserad nulägesbild som analyserar otryggheten och brottsligheten 
samt beskriva de konsekvenser som identifierats och föreslå två lämpliga 
åtgärder kopplade till brott och otrygghet som lokalaktörerna ska diskutera.
Workshop.

MODUL 2 – SAMVERKANSANALYS • ÅTGÄRDER
Analysera samverkan och ge processtöd för formering av anpassad 
samverkansgrupp utifrån den lokala BRÅ. 
Coachning och genomförande kring två samverkansåtgärder. 
Workshop och platsvandring.

MODUL 3 – UPPFÖLJNING
Uppföljning av genomfört arbete, planering av den fortsatta processen
Digitalt möte.

VILKET RESULTAT FÖRVÄNTAS?
•  En trygghetsanalys är framtagen för ett geografiskt område.

•  Formen för samverkan är identifierad.

•  Förslag på fortsatt arbete är framtagen med trygghetanalysen 
   och gemensam åtgärd för platsutveckling är genomförd.



TRYGGA PLATSER-MODELLEN

PROJEKTTID – 24 månader

INLEDNING – INTRODUKTION AV MODELLEN
Samla aktörer, förmedla erfarenheter, definiera området
och identifiera nyckelpersoner. Digitalt möte.

MODUL 1 – TRYGGHETSANALYS – ÅTGÄRDSPLAN – UTBILDNING
Genomföra en trygghetsanalys i syfte att kartlägga situationen och 
utmaningarna i det aktuella området. Det ger insikt och förståelse för 
vilka åtgärder som behöver prioriteras för att komma till rätta med problemen.
Ta fram en åtgärdsplan och presentera för de lokala aktörerna utifrån
resultatet i trygghetsanalysen. Åtgärdsplanen omfattar såväl kortsiktiga 
operativa som långsiktiga och strategiska åtgärder. 
Baselinemätningar och en projektledarutbildning genomförs.
Workshop och platsvandring.

MODUL 2 – SAMVERKAN, ÅTGÄRDSPLAN, 
GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
Bygga en samverkansorganisation och arbeta med åtgärdsplanen.
Med utgångspunkt i åtgärdsplanen arbeta i skarpt läge med styrgruppen och 
arbetsgrupper för att komplettera åtgärdsplanen. Prioritera insatser och starta 
genomförandet av två åtgärder. En formering av styrgruppen samt utbildning 
av den genomförs. Involvera näringsliv, fastighetsägare och kommunens 
förvaltningar genom kontinuerlig coachning. 
Workshop och platsvandring.

MODUL 3 – PLATSUTVECKLING SAMT 
GENOMFÖRDA PRAKTISKA ÅTGÄRDER
Utifrån åtgärdsplanen och med stöd från projektledningen får arbetsgrupperna 
jobba med skarpa åtgärder som syftar till att öva upp aktörernas förmåga att 
samarbeta och samfinansiera insatser av trygghetsskapande åtgärder. 
Uppdatera åtgärdsplanen utifrån en fördjupad kartläggning av utbud, 
utformning och tillgänglighet av området. Prioritera och följa upp åtgärder: 
Vem gör vad, när, hur, varför och vem betalar?
Uppföljning av genomfört arbete, planering av den fortsatta processen.

MODUL 4 – RESULTAT OCH UPPFÖLJNING
Uppföljningen syftar till att utvärdera insatserna genom att mäta de 
förändringar som har skett på platsen. Steget omfattar granskning av 
åtgärdsplan och avsiktsförklaring, intervjuer med styrgruppen och en 
trygghetsbesiktning av den fysiska miljön.



I samband med att resultatet av uppföljningen presenteras för styrgruppen 
genomföra en avslutande platsvandring för att diskutera de förändringar som 
har skett och hur arbetet ska fortsätta efter projektets slut.
Uppföljningen ligger till grund för det fortsatta arbetet på platsen. 
Workshop och utvärdering med styrgruppen.
 

VILKA RESULTAT FÖRVÄNTAS?
•  En trygghetsanalys för ett geografiskt avgränsat område är framtagen.

•  En åtgärdsplan för ökad säkerhet, trygghet och attraktivitet i området har     
   utvecklats och uppdaterats av de lokala aktörerna. 50% av åtgärdsplanens  
   insatser kommer att vara påbörjade eller genomförda.

•  Två av åtgärderna har lett till en 25 %-ig förbättring av ökad säkerhet, 
    trygghet och attraktivitet.

•  En samverkansorganisation för ”säkert och tryggt” finns på plats.

•  Fastighetsägare, näringslivet, polis och relevanta avdelningar 
   i kommunen samverkar i genomförande av trygghetsskapande insatser.

•  Samverkansorganisationen har fått bättre kunskap om situationell 
   brottsprevention.

INTRESSERAD AV ATT VETA MER? 

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA 
Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
070-510 29 84 • magnus.lindgren@tryggaresverige.org
 
Inger Alfredsson, nationell samordnare Svenska Stadskärnor
073-846 0983 • inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se
 
Sanela Cerimagic, regional samordnare för brottsförebyggande arbete 
Länsstyrelsen i Västmalands län
010-2249236 • sanela.cerimagic@lansstyrelsen.se
 
Tor Lundberg, regional samordnare för brottsförebyggande arbete
för samhällsskydd, Länsstyrelsen i Dalarnas län
010-225 04 35 • tor.lundberg@lansstyrelsen.se


