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Sofielund 2010…. Special review reveals 
"criminal zones" in 
properties at Sofielund

Man at the age of 30 was 
murdered at Seved

- “Craftsmen have been 
knife-threatened"

” The mail stops 
delivering packages”

“Guardsmen 
escaped from 
Seved”
The drug gangs again 
disturb residents on 
Rasmusgatan. 

The Tenants 
- where society fails

New Trustee from
Rent Tribunal

Young people sell drugs completely openly
- Residents tired of drug dealers threatening them
- Over 40 criminals in the area 
- Some criminals forcing children to hide 
drugs and weapons….

Presentatör
Presentationsanteckningar
I S Sofielund/Seved  59 fastighetsägare, ett 15 tal rena slum ägare/kapitalförvaltare. Hängdes ut i medier, drev två fall till Hyresnämnd, vann ovan på Idunsgatan. Tvångsförvaltning. Under tio månader fick vi renast ut  de värsta fastighetsägarna., mycket tack vare Hyresgästföreningen som bidrog i ett pilotprojekt för att kartlägga brister. En del köptes av seriösa medlemmar, några nya tillkom. Detta i kombination med öppen drogförsäljning + vapen samt att vi hade 50 60 kriminella i området som härjade. En stor svans av småungar. Boende som var rädda när dealers stod i trappor och på innergårdar.Fastighetsägarna Syd kontaktade och vi bestämde att se om vi kunde skapa ett partnerskap.



Business Improvement District (BID) 

 BID started in Sofielund 2014 inspired by BIDs 
around the world, as partnership with 
property owners, the city, public authorities, 
civil society, researchers and business

 BID cooperation makes areas safer and more 
attractive

 Attractive areas increase investment and 
entrepreneurship

 We can´t solve problems ourselves – the City 
needs help to save children and youngsters 
from and in criminal environments

In cooperation with:

Presentatör
Presentationsanteckningar
Omflyttningen i området stor – närmre 20 % i vissa delarForskning om effekter på brottslighet är begränsadEn handfull studier visar på positiva resultat En regelrätt BID kräver lagstiftningReglerar hur ett BID bildas i ett avgränsat områdeReglerar tvingande ”medlemskap” för aktörer inom distriktetÅtgärdar problemet med ”free-riders”Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift och serviceavgiftIntäkterna återinvesterasFörbättringar i den fysiska miljönUnderhåll av områdetÖkad trygghetEtt BID;:Geografiskt avgränsat områdeStärka det som finns och fungerarSamverkan  föreningsliv, näringsliv och staden Bidra till lokala arbetstillfällenStimulera lokala lösningar för utvecklingStärka värden i området specielltInsikt om free-ridersImprovement districts kan ha olika fokus och olika målBIDs, CIDs, AIDs, NIDs etc.BID  - en väl allmänt använd term Tyskland9 BundesländerHamburg 25 BIDsNederländernaLagstiftning 2011250 - 300 BIDsStorbritannienLagstiftning 2004-2005 (Tony Blair)London 50 BIDsManchester 2013SkottlandIrlandDanmark på gNorge – Fremtidens byerSverigeSydafrikaKapstaden 36 BIDsKanadaVancouver 22 BIDsToronto BIDs (första 1970 talet)USANew York 80 BIDsNordamerika 250 BIDsAustralienNya ZeelandJapanBelgienJamaicaAlbanienSerbien



Nice & 
Clean

Trust & 
long term

Order & 
find out

Focus areas – to increase cohesion and well-being (broken window theory)

Södra 
Sofielund

Norra 
Sofielund

Annelund

Sofielunds 
industriområde

Lönngården
Rasmusgatan
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8 200 hushåll, Fastighetsägare:_ 160 privata -  2 350 lgh, MKB – 950 lgh, 60 Brf, 260 småhus – Byalag, 980 verksamheter, stor branschbredd allt från lilla klubben till Pågen och Stadex, 150 föreningar knutna till området, mycket sport, musik, konst, kultur mm.Ligger nära Rosengårds station, Persborgs station. Invigda 2018. I det området runt stationen finns Pågen, Stadex och Rosengårds fastigheter.  Vi vill knyta samman Sofielund med Rosengård, Sorgenfri, Möllevången mm. Skapa tydliga stråk mellan områdena – hela staden.



Sofielund now – Nice and clean

 Our own cleaning patrol – also giving 
more adults out in the streets

 Remove scraps to make environments 
more enjoyable

 Environments that deter young people 
from committing crimes

Nice & 
Clean

Trust & 
long term

Order & 
find out
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Trygghetscertifiering i samarbete med LF, ett 80-tal kriterier, på gång certifiering digitalt för boende och villor.Sofielundspatrullen finansieras genom enkla jobb, och framöver enbart kvinnor  i dessa trygghetspatruller. Totalt 70 under 2020 i fem ytterligare områden i Malmö.Nobeltunneln- en f d otrygg plats finansierades med Trygga Malmö medel och med stöd av BID; E.ON mfl. Målningar av elever på Sofielunds- och Kastanjeskolan samt ett konstnärskollektivHar 197 elskåp i området samverkan med Kulturreklam i Stockholm och EON samt lokala konstnärerBild Sofielundspatrullen samt trygg plats Nobeltunneln + Rasmusgatan som utvecklats till ett tryggt gatustråk



 Zero tolerance against rogue property owners

 Camera surveillance to access criminals

 Security certification of properties to create 
security and increase the collective strength

Sofielund now - Order and find out

Order & 
find out

Trust & 
long term

Nice & 
Clean
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Arbete mot oseriösa verksamheter: Tryggare Malmö:Olovliga samlingslokaler svartklubbar, rökcaféerFordonsbranschen	 bilverkstäder, biltvättarLivsmedel restauranger, caféer, grossisterFastigheter olovliga boendeAlkoholTobakVill komma åt:Osund konkurrensOlovlig verksamhetHälsofarligaMötesplats för kriminellaGenererar stora summor pengarBesökare blir skuldsattaGrova brott sker i anslutningMänniskohandelMedverkande: Fastighetsägare, Polismyndigheten, Räddningstjänsten	 , Tullverket, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Skatteverket, Tillståndsenheten, Arbetsmiljöverket, Kronofogden, specialindrivningKameror – bland de första i landet i sammanhängande kvarter, totalt sattes upp sex kameror på bl a lyktstolparFokus gatustråk t ex Norra Grängesbergsgatan, Rasmusgatan samt kvarter i området bl  a runt Rolfsgatan/Palmgatan, Stora trafikproblem, skräpigt, otryggt. Lönngatan m fl Vi har infört  boende och avgiftsparkering, fick bort målvaktsbilarNya rutiner för ägarbyte behöver ses över: urkundsförfalskning och efterdaterade köp. Införa restriktioner för hur många fordon en privatperson kan vara registrerad ägare för. Särskilt tillstånd? Utöka möjligheterna för omhändertagande av fordon. T.ex. under färd, ej felparkerad, privat mark.Ändra krav på uppsåt för förare för vissa trafikbrott för att möjliggöra lagföring.Se över möjligheten för polisen att omhänderta registeringsskyltar för oförsäkrade fordon.



 Development and conservation of serious 
activities that can attract young people to good 
leisure time

 Collaboration creates networks and greater 
social responsibility for the area

 Researchers with us from the start – a factor 
for success

Sofielund now - Trust and long term

Trust &
Long term

Nice &
clean

Order & 
find out

“… A cautious positive 
change… in comparison, 
Sofielund stands 
relatively well, and in 
relation to the 
surrounding areas, 
change looks positive.”
…when it comes to 
crimes, safety and drugs
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Nyproduktion och investeringar av fastighetsägare för att:Öka trivseln och tryggheten på platsenInte tränga ut människor och seriösa verksamheter som pågår idag. Bostäder för unga vuxna/studenter och unga familjerGrönska/stadsodlingNyproduktion i Kv  Fredriksborg, Sämjan, Bryggeriet, Cykeln – kan bli runt 250 nya bostäder fram till 2022Alla runt samma bord – kan ställa krav på varandra, öka den seriösa fastighetsförvaltningenBilder:Runt bordet Justitieutskottets s-ledamöterNedersta bilden – besök från UkrainaBild från GBG festivalen med 10 000 besökare



Reported crimes S Sofileund 2019 & forecast

Trust &
long-term

Nice &
clean

Order & 
find outCooperation give results

 First area with contiguous camera 
surveillance, young criminals identified

 Streets have been reclaimed, young kids are not 
out running in the evenings

 South part as a particularly disadvantaged area can 
be removed from the list in near future

 Most problems have been solved by strengthening 
the collective ability

 Increased confidence in the city & police

 BID Sofielund has formed a development company to 
support and contribute to jobs for young people

 Property owners want to build new housing
 BID Sofielund export the process to neighbouring area
 BID Sofielund get two more years of research
 The efforts have led to increased stability in the area and 

signs of reduced new recruitment to crime
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Police reports Rasmus street Sofielund
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Våra resultat över anmälda brott visar…Att både bostadsinbrott och brott mot bilar har legat på i princip oförändrade nivåer i bevakade området före respektive efter kamerabevakningen initierades.Däremot har andelen anmälda våldsbrott i offentlig miljö minskat med omkring 20 procent under samma period.Samtidigt har andelen anmälda narkotikabrott ökat betydligt.Att andelen narkotikabrott har ökat markant betyder dock inte att den faktiska narkotikabrottsligheten har ökat, utan bör snarare tolkas som att polisen genom kamerabevakningen fått större möjligheter att både identifiera och beivra narkotikabrottsligheten i områdetUtifrån flera informationskällor kan vi i rapporten konstatera att kamerabevakningen har haft en störande effekt på den öppna försäljningen av narkotika i området.Även om kamerabevakningen har haft en inverkan på den öppna försäljningen i området så har den inte försvunnitFlera informationskällor tyder snarare på att problemen har omfördelats, alltså flyttat på sig, dels till närliggande områden, men även inom området.Omfördelningen inom området innebär  problemen har förflyttats från gatan till mer avskärmade platser som exempelvis i trappuppgångar, källare och på innergårdarAtt hanteringen av narkotika fortsätter men på andra platser i området menar vissa intervjupersoner att en minskad synlighet även bidragit till en ökad trygghet.Både resultaten från polisens trygghetmätning och de intervjuer vi gjort tyder på att otryggheten minskat i interventionsområdet efter att kamerabevakningen implementerades.Analysen av trygghetmätningen visar att sammantaget var andelen som kände sig otrygga när de gick ut ensamma sent på kvällen i bostadsområdet lägre efter det att kamerabevakningen implementerats i området och det var färre som uppgav att det i området fanns speciella personer som de var rädda för.Även den upplevda oron att utsättas för inbrott var något lägre under efterperioden.Trygghetsmätningen visar också att de som bor i området upplever färre ordningsstörningar efter att kamerabevakningen implementerades.Detta bekräftas av intervjuerna där de intervjupersoner som bor i området menar att de upplever att tryggheten ökat till följd av att det under de senaste åren blivit lugnare i området, att det är färre gäng som hänger på gatorna och att den öppna narkotikaförsäljningen minskat.Det är dock svårt att identifiera kamerabevakningens direkta effekter på både otrygghet, ordningsstörningar och brott.Exempelvis visar polisens trygghetsmätning att otryggheten började minska redan innan kamerorna sattes uppLikaså ställer sig de boende som deltog i intervjustudien tveksamma till i vilken utsträckning det är just kamerabevakningen som bidragit till ökad trygghet utan pekar i stället på andra insatser som gjorts i området inom ramen för bl.a. FastighetsägarsamarbetetAtt det parallellt med kamerabevakningen har skett en rad olika insatser gör det även svårt att isolera kamerabevakningens direkta effekter på den anmälda brottslighetenDock är det mycket möjligt att det är just kombinationen av olika insatser som bidragit till den positiva områdesutvecklingenSist, men inte minst, är det även viktigt att lyssna till uppfattningar och erfarenheter bland de poliser som dagligen arbetar med kamerabevakningenSamtliga intervjupersoner menar att kamerorna är ett viktigt verktyg i det operativa arbetet.Det ”underlättar arbetet” - aktivt observera vad som sker utan att vara på platsSärskilt viktig fördel på Seved med tanke på ett litet och trångt område – syns om man är där – kameror = obemärkt observationAnvänds huvudsakligen för informationsinhämtning och underrättelseVilka personer och bilar i området – vilka trappuppgångar det är mycket rörelse osv.Kamerabevakningen uppfattas även vara viktigt i utredningsarbetetMaterial kan i efterhand ge god information om händelseförlopp – stoppar en bil: vem kom med bilen – identifiera gömställen – vem bär på narkotika osvDen viktigaste funktionen enligt utredaren: oberoende vittne – särskilt i de fall det saknas vittnen eller i fall då vittnen inte vågar eller vill samarbeta med polisenEnligt utredaren flera fall som sannolikt hade lagts ned om det inte vore för material från kamerornaDock större ovisshet om betydelse i lagföringsarbetet – dvs. material från kameror bidragit till fällande domHär krävs en separat fördjupningsstudieDock menar utredaren att material från kamerabevakningen i många fall kan ha avgörande betydelse för utrednings- och lagföringsarbetet trots att det inte syns i en fällande dom. Som exempel framhålls hur det kan användas i förhör med en misstänkt gärningsperson vilket leder till ett erkännande. Detta kan ses som ett indirekt användande av material från kamerabevakningen i lagföringsarbetet.Utöver att intervjupersonerna är rörande överens om att kamerorna är ett viktigt arbetsredskap i ett område som Seved och att kamerabevakningen bidragit till en positiv förändring i området så lyfter i princip samtliga även en annan viktig förtjänst med kamerabevakningenNämligen att den har inneburit ökad trygghet och säkerhet för de poliser som arbetar i områdetI princip samtliga intervjupersoner lyfter just denna aspekt av kamerabevakningenEn intervjuperson påpekar att området tidigare var ett så kallat tvåbilsområde och att patruller sällan körde in ensamma p.g.a. risk för att bilen skulle vandaliseras.Men detta orosmoment har dock i princip försvunnit till följd av kamerabevakningen vilket gör att ”gemene patrull känner större trygghet i att åka in i området” och ”man känner att man inte är ensam som patrull”.Detta var en sammanfattning av studiens resultat.



Property Owner BID Sofielund - The jury's motivation in Sweden

“The work in Sofielund has turned a negative trend 
in the area, which has had major problems with 
both heavy crime, especially open drug dealing, 
and minor crimes such as scribbling and injury, 
which created great insecurity. 

The difficult problems have been solved by 
strengthening the collective ability of those living 
and working in the area. A wide range of efforts 
have been undertaken by both civil society, business 
and public actors, such as the municipality and the 
police, e.g. in the form of camera surveillance and 
efforts to increase social cohesion. Researchers 
have followed and evaluated the work. 

The success has been in a strong and actionable 
local network where everyone has contributed in 
different ways. The efforts have led to increased 
stability in the area and signs of reduced new 
recruitment to crime and drug use.”



The Winner of ECPA 2019 – Sofielund Approach

Extensive work in Sofielund has reversed a negative 
trend in the area, which has experienced major 
problems involving both serious criminality, above all 
open drug trafficking, and minor criminality, such as 
graffiti and vandalism, which has created a significant 
sense of unsafety. The difficult problems have been 
solved by strengthening the collective ability of those 
who live and work in the area. A broad spectrum of 
efforts have been carried out by civil society, 
businesses, and public entities, such as the 
municipality and police, for example in the form of 
security cameras and efforts to increase social 
cohesion. Researchers have followed and evaluated 
the work. A strong and vigorous local network, where 
all parties who contributed in different ways, has 
formed the basis for success. The efforts have led to 
increased stability in the area and signs of a decline 
in new recruitment to criminality and drug use, 
among other things in respect of young people in the 
risk zone.

The project started in September 2014 and the 
operations are active and underway.

Germany
Bengalo

Sweden
Sofielund Approach 

Denmark
Netstof.dk

https://eucpn.org/document/bengalo
https://eucpn.org/document/sofielund-approach
https://eucpn.org/document/netstof-dk
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