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Nationell struktur

• Brottsförebyggande rådet (BRÅ) på uppdrag av Sveriges regering

• Stockholms länsstyrelse – Brottsförebyggande samordnare

• Sveriges kommuner och landsting (SKL)



Kommunens struktur



Trygghetsamordning i Haninge

• Strategisk Samordning Trygghet

• Entré Haninge Stad

• Situationell prevention – Trygghet i den offentliga miljön

• Våldsbejakande extremism

• Trygghetsmätning

• Trygghetsinventeringar

• Samråd Jordbro och Brandbergen

• Handslag mot förstörelse av allmänna utrymmen

• Huskurage

• Samverkansavtal - kommun och polis



Strategisk Samordning Trygghet

• Representanter från alla förvaltningar

• Tre möten / halvår

• Arbetar utifrån följande områden; Våldsbejakande extremism, 

Organiserad brottslighet, Ungdomar, Hot och Våld, Offentliga 

rummet och Drogförebyggande

• Rapporterar till Kommundirektörens Ledningsgrupp



Entré Haninge Stad
• Purple Flag (kvällsekonomi) – certifierade oktober 2016

• Trygghetsmätningar

• Polisens siffror

• Brottsförebyggande Rådet

• Situationell prevention – trygghet i den offentliga miljön

• Pilotprojekt med ”nytt angreppssätt” - ”ett tryggt Mellanrum”

• Arbetar både internt och externt

• Gehl architects

• Fram till december 2018

• För oss att lära oss och för andra att dra lärdom av



Entré Haninge Stad

Platsens potential och utmaningar 

+Alla olika användargrupper är närvarande 

+Många rör sig till fots 

+Korta avstånd 

-Den mest använda kopplingen har dålig kvalitet 

-Avsaknad av aktiviteter för alla (otryggt och inaktivt) 

-Brist på omsorg om platsen 









Situationell prevention

• Högst aktuellt område 

• Säkraplatser-nätverket; Kungliga Tekniska Högskolan och BRÅ

• CPTED – Territorialitet; Tillträdeskontroll; Övervakning; 

Försvårande av brottsgenomförande; Image, Aktivitetsstöd



Våldsbejakande extremism

• Vit makt, vänsterautonoma och religiös radikalism

• Pilotprojekt tillsammans med Fryshuset, Huddinge och Botkyrka

• Två samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism

• Guida anställda och våra medborgare i frågor som rör 

våldsbejakande extremism



Trygghetsmätning 

2016 2014 2011 2006

• Haninge kommun (totalt) 2,38 2,06 2,41 2,45

• Brandbergen 3,09 3,03 2,91 2,42

• Handen 2,25 2,38 2,97 2,55

• Jordbro 2,78 3,16 2,48 3,06

• Kolartorp/Vega 1,75 1,44 1,55 2,06

• Sågen/Djurgårdsplan 2,31 1,59 2,03 1,91

• Tungelsta 2,41 1,88 1,94 2,24

• Vendelsömalm 2,09 1,59 1,70 2,03

• Västerhaninge 2,44 2,03 2,39 2,18

• Dalarö 1,41 1,73 1,70

• Muskö 1,06 1,88 1,42

• Dalarö/Muskö 1,47



Trygghetsarbete

• Trygghetsinventeringar – går bestämda sträckor i olika områden med 

repr från kommunen, polisen, föreningar för att se över närmiljön och 

den upplevda tryggheten

• Samråd Jordbro och Brandbergen – dela bilder och skapa nätverksytor

• Handslag mot förstörelse av allmänna utrymmen – bostadsbolag, SRV 

Återvinning, kollektivtrafik m.fl för att skapa en trygg boende- och 

utemiljö

• Huskurage – Att våga gå från misstanke till omtanke vid oro om våld i 

hemmet

• Samverkansavtal och Medborgarlöfte - kommun och polis



Tack för mig!

Frågor?

ulrica.berglof.lilja@haninge.se


