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• Det offentliga och det privata samverkar för utifrån platsens behovsbild
• Stadsutveckling och mark/fastighetsförvaltningen
• Vision och målbild – att förändra platsidentitet
• Samverkan, systematik och samordning

– EST samverkansparter
– civilsamhället
– föreningar 
– näringslivet inklusive privata fastighetsägare och centrumägare

• Våldspreventivt center/Sociala insatser
– metod och kunskapsutveckling

• Långsiktighet och struktur 
– styrdokument 
– använda befintliga resurser 

Platsutveckling – vi utgår från platsen 

och dess behov



Tre olika faser och att varje fas har olika förutsättningar för såväl  
brottsbekämpande som förebyggande arbete

• Fas 1 - kännetecknas av att det är svårt för polis och kommun att arbeta i 
området

• Fas 2 - etablerade samhället lyckats återta viss kontroll i området och polisen 
kan vistas i området utan att kontinuerligt utsättas för konfrontation

• Fas 3 - uppvisar godtagbara resultat vid mätningar av upplevd trygghet och 
förtroende för polisen och samhället

Brås Fasmodell



När görs ett fördjupat EST?

• Återkommande problem

• Påverkar tryggheten avsevärt

• Offentliga rummet

• Kräver kontinuerlig inrapportering som underlag

• Ett fördjupat EST kan även göras om det finns planer 

på att göra förändringar som kan komma att påverka 

platsen, då med syfte att förutspå hur platsen kan 

påverkas av förändringen eller som ett underlag för att 

bedöma risker för en eventuell förändring av platsen
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Uppdraget 

• Kultur- och fritidsnämnden gav utifrån beslutet om nedläggning 

av mötesplatserna för unga vuxna kultur- och fritidsförvaltningen i 

uppdrag att utreda intresset hos civilsamhället att skapa en 

medborgardriven mötesplats/föreningshus i lokalerna som 

tidigare användes till Ungdomens hus i Fittja. Uppdraget ska 

rapporteras i maj 2019.

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att stödja föreningslivet att påbörja 

den initiala fasen för att etablera en medborgardriven mötesplats 

i Fittja. Uppdraget ska redovisas senast den 31 dec 2020. 



Resultat genomförda processer på andra orter

• Stärkta lokaldemokratiska processer området

• Mötesplatserna har blivit interkulturella rum 

• Möjliggör för boende och föreningar att samverka över 

ålders-, religions- och etnicitetsgränser

(Ur: Medborgardrivna mötesplatser i 

socioekonomiskt utsatta områden av René León 

Rosales 2019)

• Medborgardrivna mötesplatser lyfts som en åtgärd för 

hur Stockholms stads samverkan med civilsamhället 

ska leda till större social hållbarhet 

(Ur: Stad i samverkan: Stockholms stad och 

civilsamhället. Delrapport från Kommissionen för ett 

socialt hållbart Stockholm 2016)



• Definition av platsen 

• Lägesbild på platsen 

• Lägesbild på angränsande platser 

• Varför definieras stadsdelen som särskilt utsatt?

• Vilken fas befinner sig stadsdelen i utifrån fas modellen.  

Lägesbild 



• Hur har platsen tidigare sett ut och vad ser EST för 
risker med tidigare lägesbild förknippat till denna 
förändring.

• Hur har ser lägesbilden för platsen ut  idag ut och vad  
ser EST för risker men den föreslagna förändringen. 

• Hur är det tänkt att platsen ska se ut och vad ser EST 
för risker med förändringen. 

• Varför definieras stadsdelen som särskilt utsatt och vad 
finns för risker kopplat till den föreslagna förändringen.  

Analys av platsen 



• Risken är att platsperspektivet inte tas med i det försatta 
arbetet. Om detta inte görs är risken att förslaget påverkar 
platsen negativt. 

• Platsen Det finns en risk om platsen inte nyttjas på dagtid 
att platsen blir öde. Det blir då en avsaknad av kapabla 
väktare och socialkontroll. Detta kan leda till ökad kriminell 
verksamhet på platsen. 

• Kriminaliteten Det finns en risk att platsen kan tas över av 
kriminella utifrån (detta genom tystnadskultur, lågt 
förtroende för myndigheter, stora skillnader i jämställdhet). 

Risker 



• Platsen anses som komplex och en så kallad ‘hot spot’. 

Det finns en hög koncentration av kriminella i området. 

• EST ser risk är narkotikahandeln tar sig in i 

huset/närvarar på platsen.

• Vidare identifieras risken att kommunen som 

organisation inte har kapacitet att ge den stötning som 

krävs för att motverka de starka kriminella krafterna 

som finns i området. 

Narkotikaförsäljning



• Det finn en risk att platsen är starkt förknippad med den 

tidigare verksamhet och kulturen som fanns där.

• Det finns starka könsroller i Fittja, det finns en risk att 

flickor/kvinnor har inte besökt platsen i samma 

utsträckning och pojkar/män.

• EST ser en risk att denna negativa trend inte vänds då 

samma plats används. 

Jämställdhet 



• De olika föreningar som ska dela på platsen skapar 

vissa risker gällande möjligheten att bedriva en 

inkluderande verksamhet som är trygg för alla. 

• Det finns en risk att föreningar som idag är stora till 

antalet och i området har en dominerande position 

bland föreningar försvårar för mindre föreningars 

möjlighet att bedriva verksamhet på platsen. Detta kan 

således skapa en informell, social kontroll som 

härstammar från de parallella samhällsstrukturer som 

enligt polisens särskilda prioritering beskriver området. 

Motsättningar bland olika föreningar



• EST rapporten är klar och lämnad till kultur och 

fritidsförvaltningen. 

• Utifrån EST har kultur och fritidsförvaltningen gjort en 

riskanalys.

• EST ingår i förslag till projektorganisationen kring 

föreningsdrivna/medborgardrivna mötesplatser. 

Nästa steg 


