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SITUATIONEN KÄNNETECKNAS 
AV ÖKAT FOKUS PÅ FRÅGOR 
SOM RÖR SÄKERHET OCH 
TRYGGHET 

Mycket i samhällsdebatten kretsar kring: 
- terrorbrott 
- våldsbejakande extremism 
- kriminella gäng 
- grov organiserad brottslighet 

Samtidigt riskerar s.k. livskvalitetsbrott 
att hamna i skymundan: 
- skadegörelse och klotter 
- buskörning i bostadsområden 
- nedskräpning 
- ungdomsgäng som stör ordningen 



OFFENTLIG-PRIVAT 
PLATSSAMVERKAN 

•  Ett sätt att skapa säkra, trygga och 
attraktiva platser är genom så kallad 
offentlig-Privat Platssamverkan 

•  Det handlar om att fastighetsägare 
och näringsidkare går samman med 
kommunen och andra aktörer i en 
fristående, icke-vinstdrivande 
organisation och tar gemensamt 
ansvar för ett lokalt avgränsat område 



PLATSSAMVERKAN GER: 

ü  Samsyn kring platsens behov
ü  Tydligt ansvar 
ü  Tydlig inriktning för arbetet 
ü  Stärkt finansiering och utökade 

resurser 
ü  Effektivt genomförande genom korta 

beslutsvägar



RESULTATEN ÄR: 

ü  Säkra, trygga och attraktiva platser
ü  Platser där människor vill bo, vistas 

och mår bra
ü  Platser där företag vill etablera sig
ü Ökade fastighetsvärden och ökad 

omsättning för handel och 
restauranger



VAD? VARFÖR? HUR? 
Ett fristående och 
oberoende Nationellt 
Kunskapscentrum för 
Platssamverkan 

För att hjälpa fastighetsägare 
och kommuner att initiera och 
driva platssamverkan för säkra, 
trygga och attraktiva platser 

Genom att samla den evidens-
baserade forskning och erfaren-
hetsbaserade kunskap som 
finns, nationellt och 
internationellt, om dessa typer 
av långsiktig 
samverkansarbeten 



Ett fristående och oberoende Nationellt 
Kunskapscentrum för Platssamverkan 

VAD?



EN AKTÖR SOM ARBETAR MED:

•  Att samla samla den evidensbaserade forskning och erfarenhets- 
baserade kunskap som finns, nationellt och internationellt, om dessa 
typer av långsiktiga samverkansarbeten 

•  Att anpassa kunskapen för svenska förhållanden 

•  Att ge stöd och råd till lokala aktörer som vill starta och driva 
platssamverkan 

VAD ÄR NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM FÖR PLATSSAMVERKAN?



För att hjälpa kommuner och fastighetsägare att 
initiera och driva platssamverkan 

VARFÖR?



AKTUELLA UTMANINGAR"
I MÅNGA KOMMUNER"

•  Städerna växer snabbt 

•  Problem med brottslighet och otrygghet 

•  Handeln i många citykärnor minskar 

VARFÖR ETT NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM FÖR PLATSSAMVERKAN?



FRAMTIDA POTENTIAL

•  Platser som uppskattas av alla; unga som gamla, kvinnor som män 
och där ingen grupp dominerar platsen 

•  Platser där man vill umgås, socialisera, träffas och stanna 

•  Platser som är säkra, trygga och attraktiva 
 

VARFÖR ETT NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM FÖR PLATSSAMVERKAN?



Genom att samla den evidensbaserade forskning och 
erfarenhetsbaserade kunskap som finns HUR?



HJÄLP OCH STÖD MED BL.A.:

•  Framtagande av struktur för arbetet
•  Framtagande av finansieringsmodell
•  Tillskapande av styrgrupp
•  Framtagande av samverkansavtal
•  Framtagande av nulägesanlys
•  Framtagande av vision och mål
•  Framtagande av handlingsplan

•  Rekrytering av personal
•  Utbildning av berörd personal
•  Bistånd med metodutveckling
•  Bistånd med kompetensutveckling
•  Bistånd med kvalitetsuppföljning
•  Bistånd med utvärdering
•  Löpande rådgivning och stöd 

HUR ETT NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM FÖR PLATSSAMVERKAN?



Platsens 
identitet 

Programmering 
av platsen 

Hänvisning och 
information Renhållning 

Uppfräschning Turism Aktiviteter Säkerhet och 
trygghet 

INNEHÅLL 



Möbler Toaletter Aktiviteter 
för barn För alla 

Närvaro och 
engagemang Wifi Identitetsskapande 

åtgärder Årstider 

FUNKTIONER 



Kontaktuppgifter: 
 

Stiftelsen Tryggare Sverige 
www.tryggaresverige.org 
info@tryggaresverige.org 

08-29 20 00 



Kontaktuppgifter: 
 

Stiftelsen Tryggare Sverige 
www.tryggaresverige.org 
info@tryggaresverige.org 

08-29 20 00 


