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Här finns lite samlade synpunkter från en första workshop med drygt 20 deltagare 
kring områdesvärdar i december 2018. Nästa workshop är i slutet av januari och en 
slutkonferens i februari. Mer information kommer.  

Efter introduktion där dagsläget beskrevs dagens fem trygghetspatruller i Malmö där 
Sofielundspatrullen är en av dem. Syftet med Områdesvärdar är att vidareutveckla 
arbetet med trygghetspatruller och ”Projektet förstudie områdesvärdar” påbörjades i 
september 2018 och avslutas i februari 2019. Miljöförvaltningen ansvarar för 
projektet.  Här behövs okonventionella vägar för att hitta lösningar på 
energiomställningen. Bygger vidare på tidigare projekt och erfarenheter, bl a arbetet 
kring samlastning i Malmö. Projektet finansieras av Regionala utvecklingsfonden och 
Tillväxtverket.  

Nedan följer en del frågeställningar och några synpunkter: 

Vilka funktioner är rimliga att koppla till en områdesvärd? 

Vikten av att bygga något långsiktigt och inte bara ett projekt som måste avslutas när 
projektmedlen tar slut.  

Fastighetsägare vill bidra, men på vilket sätt och hur kan man ta det vidare? Idag 
köper man in olika tjänster, såsom vaktmästeritjänster, flytt, tömning av lokaler, 
grönyteskötsel. Intresserade av att köpa den här typen av tjänster och ser gärna en 
lokal satsning. Idag ett problem att många flyttar från bostäderna och området för att 
det är otryggt. Samförvaltning intressant och viktigt. Titta på möjligheter och inte 
problem. Men krävs mod. Fastighetsägare BID Sofielund är en förutsättning för att gå 
vidare med dessa frågor och lösningar.  

Stadens perspektiv: Vikten av att lösa transportfrågan men även energifrågan. Viktigt 
att även kunna komma i kontakt med fastighetsägare för att kunna diskutera 
energilösningar framöver. Önskan om att starta fokusgrupper under 2019, 
bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare för att öka kunskapen om hur man 
kan ställa om till förnyelsebar energi. Laddinfrastruktur även viktigt för att kunna 
förstå hur man kan bygga och etablera. Stort intresse för dessa frågor, vilket märktes 
när man höll en informationsträff inom BID.  

Patruller är en populär tjänst som t o m fått folk att inte flytta från området pga att 
det upplevs tryggare.  

Vilka av dessa funktioner går att kombinera? 

Områdesvärdar behöver kunna informera. Stadens myndighetsfunktion är inte bra på 
att nå ut med rätt information till rätt aktörer och personer – i förebyggande skeden. 
Behöver stöd i detta. T ex skulle Områdesvärden kunna tillhandahålla information men 
framför allt kunna hänvisa rätt inom staden. Men kräver att staden också kan följa 
upp.  

Boende i området viktiga som ambassadörer för området men har även koll på vad 
som faktiskt händer. 

Trygghetspatrullen ska idag även rapportera in skador och annat som är fel. Största 
syftet med personerna i patrullerna är att få långtidsarbetslösa i arbete. Man jobbar i 
patrullen 1 år. Få en erfarenhet som gör att man kan få jobb på längre sikt.  

Stort behov av återvinningscentral i området. Kanske kan driftas av några av de som 
arbetat som områdesvärdar.  
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Summering 

Relationen mellan myndigheter och verksamheter – Områdesvärden blir smörjmedlet.  

Miljöförvaltningen kunna bidra med att informera om de tjänster man kan bidra med. 
Ge den informationen till BID, fastighetsägare m.fl. 

Organisation och finansiering viktigaste faktorn för att detta ska bli verkstad. 

Hur möjliggör vi detta med de regelverk vi har? Fokus på att skapa ett bättre klimat i 
Malmö.  

Modiga lösningar, testa nytt, våga, experimentera! 


