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127- Trygghet
Skärholmen stadsdelsnämndområde, Sätra och Vårberg

Invånare som bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde har i både
medborgarundersökningen och trygghetsmätningen för 2017 angett
en hög upplevelse av otrygghet i området. En hög andel medborgare
har angett att de känner sig otrygga om de går ut ensamma sent en
kväll i området där de bor eller att de avstår från att gå ut ensam på
kvällarna av oro för att utsättas för brott.
Målet med insatsen är att öka tryggheten i stadsdelsnämndsområdet,
främst inom stadsdelarna Vårberg och Sätra. För att nå målet ingick
Skärholmens stadsdelsnämnd ett Idéburet Offentligt
Partnerskapsavtal (IOP-avtal) med KFUM JKS Stockholm kallat 127Trygghet.
För att nå målet ska 127-Trygghet arbeta med trygghetsskapande
åtgärder i stadsdelsnämndsområdet genom att erbjuda medborgarna
olika typer av aktiviteter. Aktiviteterna ska vara tillgängliga för alla
och sätta Skärholmens stadsdelsnämndsområde på kartan som ett
område där det är tryggt och trevligt att bo.
I IOP-avtalet framkommer att lokalsamhället ska mobiliseras för att
skapa idrotts- och kulturaktiviteter tillsammans med de medborgare
och föreningar som befinner sig där. För att skapa detta ska 127Trygghet ha en uppdaterad lägesbild vilket skapas genom samarbete
och samordning med aktörer aktiva i Sätra och Vårberg. Vid minst
fyra tillfällen ska även 127-Trygghet ha nattvandring med
medborgare i områdena i syfte att identifiera hur tryggheten kan öka.
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Goda förebilder i Sätra och Vårberg ska även utbildas till
trygghetsambassadörer.
Utifrån lägesbild och de identifierade behoven ska 127-Trygghet
arrangera aktiviteter för olika målgrupper, men även aktiviteter där
olika målgrupper möts. Varje månad ska minst två till fyra idrottsoch kulturaktiviteter arrangeras.
Det finns två målgrupper för arbetet med att öka tryggheten i de två
stadsdelarna. Dels är det invånarna i de två stadsdelarna, Sätra och
Vårberg, och dels är det de som riskerar att skapa otryggheten i
områdena.
IOP-avtalet gäller under perioden 1 juni 2018 till 31 januari 2019.

Slutredovisning

Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Syftet med investeringen var att upplevelsen av trygghet ska
öka. Det är svårt att mäta direkta orsakssamband vad gäller om
en viss insats ökat tryggheten eller ej. Insatstiden har även varit
relativt begränsad. Förvaltningen ser det som ett långsiktigt
arbete som påbörjats i och med IOP-avtalet. Förvaltningen
kommer fortsätta arbetet med trygghetsskapande aktiviteter,
förvisso i en annan form än 127-Trygghets.
127-Trygghet har samarbetet med flera olika partners, bland
annat Mitt127, Nattvandrarna i Sätra, Somaliska Föräldrar
Forum och Sätra Centrum. Förvaltningens förhoppning är att
IOP-avtalet inneburit att civilsamhället har mobiliserats och
förvaltningen kommer fortsätta att stödja detta arbete bland
annat med stöd av fältassistenter och medborgarvärdar.
Under tiden som IOP-avtalet har gällt har 127-Trygghet
genomfört drygt 35 planerade aktiviteter, både på egen hand och
i samarbete med andra aktörer. Förutom de planerade
aktiviteterna har även en del spontana basketmatcher med
ungdomar ägt rum på Sätraskolans skolgård som upplevs vara
mörk och otrygg.
Exempel på de aktiviteter som har genomförts är tjejdag på
Sätrastrandsbadet, besök på fotbollsmatcher, föreläsning med
jurist från lokalområdet, politisk chillkväll, förtidsröstning,
samtal med näringsidkarna i Sätra Centrum, sett pjäs på
Kulturhuset stadsteatern Skärholmen och varit med och hjälp till
när Alexandra Pascalidou hade föreläsning kring sin bok
Mammor i Skärholmen.
Nattvandringar har skett regelbundet under avtalstiden som
planerat.
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I slutet av november 2018 brann det i Sätra centrum. I samband
med denna händelse utökade 127-Trygghet sin närvaro kring
Sätra centrum. Bland annat genomfördes ett flertal
nattvandringsinsatser tillsammans med föräldrar, boende och
nattvandrare. Trygghetsambassadörerna träffade föreningarna
Trygga Sätra och Nattvandrarna där olika strategier diskuterades
fram för att kunna öka tryggheten runt centrum. Tillsammans
med ICA Sätra delades även pepparkakor och julmust ut i
centrum några dagar efter att branden ägt rum.
Inför jul anordnades tillsammans med Sätra Kidz, Nattvandrarna
och somaliska föreningen ett julbord med mat från olika delar av
världen i Sätra centrum. Uppskattningsvis besöktes julbordet av
ca 200 personer.
Under avtalstiden har 127-Trygghet genomfört
enkätundersökningar ibland invånarna kring upplevelsen av
trygghet. Mellan 70 till 100 personer per månad har bevarat
enkäterna som visar att mellan 60 % till 75 % av respondenterna
upplever sig trygga i Sätra. Det skedde en mindre uppgång från
augusti till november. Sedan sjönk resultatet till utgångsläget,
vilket kan ha ett samband med den brand som inträffade i slutet
av november och som påverkade många invånare. Samtidigt är
det en kort period som enkätundersökningarna har genomförts
vilket gör det svårt att dra slutsatser utifrån dessa.
Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Initialt var planen att 127-Trygghet skulle arbeta i två av
stadsdelsnämndsområdets stadsdelar, Vårberg och Sätra.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

KFUM JKS Stockholm kommer inkomma till förvaltningen med
en slutredovisning senast 28 februari 2019. Därav har inte
förvaltningen möjlighet att lämna en beskrivning av det
ekonomiska utfallet. Dock har förvaltningen utbetalat 850 000
kronor till KFUM JKS Stockholm i enlighet med IOP-avtalet.

Förvaltningens medborgarvärdar har under 2018 haft ett särskilt
fokus på Vårberg. Detta innebar att en justering skedde kring
vilket område som 127-Trygghet skulle fokusera på. Fokus för
127-Trygghet blev att öka tryggheten i Sätra.

Förvaltningen återkommer med en ekonomisk redovisning har
slutredovisning har skett.
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Bilder före

Finns inte några bilder.

Bilder efter

Finns inte några bilder.

