


Arbete för 
trygghet och 
framtidstro i Gävle

Se filmen: https://vimeo.com/369808823

https://vimeo.com/369808823
https://vimeo.com/369808823


Upplägg för 
kvällen

- Välkommen
- Presentationer från olika verksamheter
- Grupparbete med redovisning
- Sammanfattning och avslutning



Medverkande

Måns Jennehag Kommunpolis
Lina Malmgren Socialtjänsten/Fältassistenterna
Andreas Bergström Gavlegårdarna
Caroline Engberg Social Hållbarhet/Äldrevänlig kommun
Erika Engvall Stefansson Landsbygdsutvecklare  
Hans Helmerson Sektor Styrning och Stöd

Hamrångegruppen







Trygghetsvandringar



Vad händer?
Trygghetsvandring i Andersberg tillsammans 
med Polisen och Gavlegårdarna, (30/10 18:00-
21:00)

• Medborgare bjöds in att, tillsammans med 
tjänstemän, identifiera platser i Andersberg som 
upplevs otrygga eller trygga. 

• Sammanställning och kommunikativ ”följetång”!

• Över 60 individer deltog i trygghetsvandringen!

2019-12-04 Gävle kommun 8

En trygghetsvandring är en 
metod för att en grupp 
människor ömsesidigt ska 
utbyta tankar och 
synpunkter, och 
systematiskt inventera ett 
område ur 
trygghetssynpunkt. 
Grundtanken är att de som 
bor, verkar eller på annat 
sätt rör sig i området har 
störst kännedom, och att 
deras erfarenheter är 
viktiga att ta tillvara.
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• Deltagarna delades 
upp i 5 grupper, med 
varsitt geografiska 
område som 
grupperna skulle 
fokusera på.

• Vandringen tog ca. 45 
minuter

• Efter vandringen 
genomfördes en 
workshop, samt en 
efterföljande 
medborgardialog med 
fokus på trygghet
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Se filmen: https://vimeo.com/371864938

https://vimeo.com/371864938
https://vimeo.com/371864938


Vad händer?

• Sammanfattande resultat från trygghetsvandringen:
• Otryggheten i Andersberg är till stor del kopplad till tre 

aspekter:

1. Belysningssituationen (dåligt belysta områden / trasig 
belysning)

2. Buskage/slyröjning (vildvuxet / dålig insyn)
3. Trafiksituationen (biltrafik på G/C-banor / busshållplatser)

Inte förvånande resultat, i enlighet med tidigare 
trygghetsvandringar
och undersökningar i andra områden.

Identifierade åtgärder (ex. förstärkt belysning och slyröjning)  
genomförs i denna stund
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Vad händer?

• Möte med stadsdelsnätverket i Andersberg, 16 oktober
• Information och dialog kring projektet trygghetsplaner

• Trygghetsvandringen i Andersberg 30/10

• Mycket god omedelbar feedback från medborgarna

• Datainsamling redan på plats; vi tar alla tillfällen!

• Möjlighet att sprida informationen i stadsdelen!
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Vad händer?
• Gavlegårdarnas ”Öppet hus” på 

Brynäs, 5 november
• Vara med och lyssna på 

medborgarna!
• Många goda förslag från 

medborgarna
• Hur gör man Brynäs centrum attraktivt 

och levande? (torghandel, isbana, 
m.m.).

• Vart känner man sig trygg/otrygg, och 
varför?

• Närmare resultat presenteras genom 
Gavlegårdarnas 
centrumförnyelseprojekt
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Vad händer framöver?

• Fortsatt arbete med datainsamling och analys, med 
koppling till Andersberg
• En färdig handlingsplan kommer att presenteras till 

uppdragsgivaren efter årsskiftet

• Fortsatt arbete med aktiviteter inom ramen för projektet, 
närmast på Brynäs
• Trygghetsvandring kommer att annonseras, datum ej klart

• Uppdatering av gängse kanaler med information som har 
bäring på trygghetsarbetet (sociala medier, gavle.se)
• Håll gärna koll! Save the date
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Gävle – en äldrevänlig kommun



Insikter från samtal kring trygghet

• Det finns en känsla av otrygghet trots att det 
aldrig har hänt mig nåt

• Mörker skapar otrygghet

• Det är viktigt att bo där någon bryr sig

• Det finns behov av olika boendelösningar

• Det finns ett behov av att veta var man kan få 
stöd och hjälp när man behöver
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Insikter från samtal kring trygghet

• Tillgänglighet ex. information och fysisk 
tillgänglighet är viktigt för trygghet

• En fungerande kollektivtrafik skapar 
självständighet och trygghet

• Känslan av trygghet på verkas av ljuset

• Trygghet skapas av att äldre personer 
respekteras och blir lyssnade på

• Det är viktigt att finnas i ett sammanhang 
oavsett ålder 
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Grupparbete

• Vilka förväntningar har ni?

• Vad har ni för roll?

• Vad kan ni bidra med?

• Hur kan vi samverka?



Uppföljning/återkoppling

https://www.gavle.se/tyck-till-och-paverka/trygghetsdialoger-i-gavle-
kommuns-ytteromraden/

Gavle.se - Tyck till och påverka – Trygghetsdialoger i kommunens 
ytterområden

https://www.gavle.se/tyck-till-och-paverka/trygghetsdialoger-i-gavle-kommuns-ytteromraden/
https://www.gavle.se/tyck-till-och-paverka/trygghetsdialoger-i-gavle-kommuns-ytteromraden/

