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Samverkansplattformen Södertälje City i Samverkan strävar
efter att vara en föregångare när det gäller både det kort –
och långsiktiga arbetet för att öka den upplevda tryggheten i
stadskärnan.
Södertälje Citys Trygghetsutskott har sedan 2016 därför kontinuerligt arbetat med
trygghetsfrämjande åtgärder, främst i stadskärnan, och en rad förbättringar både i miljö och i
arbetssätt har genomförts.

För att ytterligare höja ambitionsnivån, beslutade utskottet hösten
2018 att regelbundna, väl planerade trygghetsvandringar skulle
genomföras i stadskärnan. De första trygghetsvandringarna
genomfördes i november 2018, med mycket gott resultat.
Fokus då var på stationsområdet, Stadsparken, samt Storgatan,
Nygatan och gatorna däremellan (område 1 och 4 på kartan).
Efter 5 månader var 35% av föreslagna åtgärder genomförda
och ytterligare 22% ingick i en långsiktig plan hos ansvarig
organisation.
Baserat på de goda resultaten från 2018, togs beslut att utöka
aktiviteten genom att inkludera ytterligare 2 geografiska områden
i stadskärnan och genomföra trygghetsvandringar i oktober
2019, med uppföljning i maj 2020. Denna gång låg fokus på
Saltsjötorg, Järnagatan, Marenplan och Inre Marenområdet samt
på parkeringen vid Vettersgatan, Köpmangatan, Stortorget och
Västra Kanalgatan upp till Flickskolan (Område 2 och 7 på kartan).
Nedan följer en sammanfattning av tillvägagångssätt och resultat.

SYFTE & METOD

GENOMFÖRANDE

Det övergripande syftet med trygghetsvandringarna
är att identifiera och därefter åtgärda brister i den
fysiska miljön, för att öka upplevelsen av trygghet i
stadskärnan. Metoden går i stora drag ut på att:

Trygghetsvandringarna genomfördes vid två
tillfällen, onsdag den 23 oktober kl. 14:00-16:00 samt
torsdagen den 24 oktober kl. 18:00-20:00. Vid varje
tillfälle deltog ca 15 personer. Glädjande var att flera
representanter från berörda bostadsrättsföreningar
deltog, och intresset från kommunens
tjänstemän och politiker var stort. En fullständig
deltagarlista bifogas i slutet av detta dokument.
Trygghetsvandringarna utgick från Saltsjötorget och
inleddes med en kort introduktion av syfte, metod
och samt presentation av deltagarna. Därefter
genomfördes vandringarna i område 2 och 7 i raskt
tempoenligt en förutbestämd rutt.

1.
2.
3.
4.
5.

Avgränsa ett specifikt fokusområde i city
Identifiera och involvera samtliga relevanta
aktörer i området
Under trygghetsvandringen dokumentera
i bild och text, brister i den fysiska miljön,
samt förbättringsförslag och åtgärder
Identifiera ansvarig för åtgärden samt
fastställa en tidplan för genomförande
Följa upp åtgärdsplanen 5-6 månader efter
vandringen

MÅLSÄTTNING
Målsättningen är att 70% av förbättringsförslagen
och åtgärderna skall vara genomförda, eller planeras
att genomföras inom en 6 månadersperiod.

Varje vandring tog ca 2 timmar. Brister och förslag
på åtgärder dokumenterades i ord och bild och
sammanställdes därefter till en åtgärdslista som
också inkluderade ansvarig organisation och person
för respektive åtgärd. Protokollet skickades därefter
ut till ansvariga tillsammans med en karta som
inkluderade foton på identifierade brister.
Till skillnad från första gången
trygghetsvandringarna genomfördes, återkopplade
de flesta ansvariga utan dröjsmål, med information
om att åtgärden var genomförd eller när den var
planerad att genomföras.
De flesta åtgärder handlar om klotter och
klisterlappar, behov av bättre belysning, trasiga
skyltar, brister i gatubeläggning, förbättring av
fasader samt behov av uppfräschning av några
grönområden.
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I maj 2020 genomfördes en uppföljning av
vandringarna, då åtgärdslistan också uppdaterades.
Det noterades att 50% (42 av 84 föreslagna åtgärder)
redan var genomförda och ytterligare 22 % var
planerade att åtgärdas före sommaren.
En påminnelse gick ut till ansvariga för övriga
åtgärder som ännu inte genomförts. En del av de
icke genomförda åtgärderna ligger i området längs
Västra Kanalgatan mot Flickskolan och eftersom
området är under byggnation och ett nytt gångstråk
planerar längs kanalen, avvaktar vi med påminnelser
för föreslagna åtgärder detta område.

Foto: Roger Stigell, Länstidningen
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SAMMANFATTNING
Sammantaget är arbetsgruppen mycket nöjd med
resultatet av trygghetsvandringarna i oktober 2019.
Metoden fungerar väl, och uppföljningsarbetet
har varit betydligt mindre tidskrävande än vid
genomförandet i november 2018. Metoden
har visat sig vara effektiv och engagemanget
hos deltagande verksamheter har generellt
varit högt. Kontakten med flera fastighetsägare
och bostadsrättsföreningar har stärkts och
förståelsen för det gemensamma ansvaret
för en tryggare stadskärna har ökat betydligt.
Trygghetsvandringarna har också bidragit till ökat
fokus på ansvar och genomförande hos respektive
organisation.
ARBETET FRAMÅT
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Efter

Arbetsgruppen förordar att trygghetsvandringar
fortsätter att genomföras i resterande områden i
stadskärnan under hösten 2020/hösten 2021.
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DELTAGARE
TRYGGHETSVANDRINGAR

Oktober 2019

SÖDERTÄLJE KOMMUN:
Michael McCarthy – Säkerhetsavdelningen
Cecilia Eriksson – Utredningsingenjör trafik, Samhällsbyggnadskontoret
Stina Norrbom – Projektledare, Samhällsbyggnadskontoret
Rickard Sundbom – Stadsdirektör
Simon Tirkel – Projektledare, Samhällsbyggnadskontoret
Tomas Thernström – Avfallsstrateg, Samhällsbyggnadskontoret
Carola Andersson – Trafiktekniker, Samhällsbyggnadskontoret
Jan Haraldsson – Trafikplanerare, Samhällsbyggnadskontoret
Homan Gohari – Direktör, Samhällsbyggnadskontoret
Sylvia Rådebäck – Landskapsarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret
Håkan Buller – Ordf.Stadsbyggnadsnämnden
Lukas Hållkvist – 2:e vice ordf. Stadsbyggnadsnämnden
Leonard Cilthe – 2:e vice ordf. Tekniska nämnden

FASTIGHETSÄGARE/FÖRVALTARE:
Ingrid Nerman – Telge Bostäder
Pasi Kehusmaa – Riksbyggen/Stadsrum
Emil Sjölund – Real Value Management
Hans Åberg – BRF Väduren 10
Vibeke Cvetkovic – BRF Väduren 10
Marcus Pajala – BRF Neptunus 1938
Anders Lindgren – Förvaltare G:a Rådhuset

ÖVRIGA ORGANISATIONER:
Aljosa Lagumdzija – Södertälje City
Pia Nelson Önfelt – Samordnare Trygghetsutskottet
Mikael Alfredsson – Polisen, Södertälje
Patrik Skoglund – Sjöfartsverket
Peter Bendz – Telge Nät
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