
KONFIDENTIELLT 

1 

KONFIDENTIELLT 

 
 
 

 

ANSÖKAN OM BIDRAG 
 

 

TILL SÄKERHETSHÖJANDE 
ÅTGÄRDER 2017 

  

  SST fyller i 

DEL 2 
 Reg.nr 

 
Läs igenom tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten!  
Denna blankett är till för att fyllas i för hand. Önskar du fylla i elektroniskt så ladda ned Word-filen från hemsidan 
och spara i din dator. Längre svar kan bifogas på separat papper.   
Se till att du bifogar alla nödvändiga handlingar och besvarar alla frågor.  
Alla bilagor ska numreras och numren ska föras in i tabellen ”Checklista” på sista sidan. 
Ansökan med bilagor ska vara SST tillhanda senast 31 mars 2017! 
Om ni skickar in ansökan digitalt så måste ni också skicka in den med vanlig post. 
Observera att tunga datafiler INTE kan tas emot av SSTs server.         

Alla kopior ska vara undertecknade 

Sökande 

Församlingens namn 

      

Trossamfund  

      
E-post 

      
Tel 

      

Post-adress 

      

Gatuadress 

      

Organisationsnummer 

      

Postnummer och ort 

      

Plusgiro 

      

Bankgiro 

      

 

Objekt 
Kommun 

 

Kommundel 

 

Fastighetsbeteckning 

 

Lokalens/kyrkans namn 

 

Gatuadress 

 

Postnr och ort 

 

 

Underskrift 

 Ort: 

   
Datum 

  
1. Firmatecknare/ordförande signatur 

 
Telefon dagtid  

 
 Namnförtydligande 

   
E-postadress 

 
2. Säkerhetsansvarig/Kontaktpersons signatur 

  
Telefon dagtid 

 
 Namnförtydligande 

   
E-postadress 

 

 Gatuadress 

  

Postnr, Postadress 

 

Har församlingen lämnat in en ansökan om säkerhetshöjande åtgärder tidigare.  Ja    Nej 

Om ja, bifoga ej tidigare insända handlingar 

Om ja, har beslut fattats?  Ja   Nej   Vet ej  

Ver. 171001 
 

Postadress SST; Box 14038, 167 14 Bromma • Besöksadress Gustavslundsv. 18, 2 tr, Alviks Torg 

Telefon 08-453 68 70 • Fax 08-453 68 29 • E-post info@sst.a.se • Hemsida www.sst.a.se • Org.nr. 202100-5141  
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 Varför vi söker bidrag 

1 Förklara kortfattat varför ni har behov av bidrag till säkerhetshöjande åtgärder  
(Detta kan gärna vara en sammanfattning av er egen analys, ansökans del 1) 
 
.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….……………………….... 

…………………………………………………………………………….………………………...  

 Vad vi söker bidrag till 

2 Skriv här vilka saker och eller åtgärder som ni söker bidrag till.  

Förklara hur detta kommer att förbättra lokalen utifrån de orsaker ni skrev under fråga 1.  

Skriv inte summor här! Kostnader fyller ni i under punkt 35-48 i slutet av ansökningsformuläret. 

 
.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….……………………….... 

.…………………………………………………………………………….……………………….... 

…………………………………………………………………………….………………………...  

 Bakgrund   

3 Har lokalen tidigare blivit utsatt för attacker eller attentat?  Ja   Nej   

Om ja, beskriv hur och när. Besvara på separat papper, ange frågans nr.  

Bifoga gärna kopia av eventuell polisanmälan samt foton 

4 På vilka sätt upplevs en hot- eller risksituation i anknytning till lokalen?  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………....

…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  
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5 Är polisen informerad om denna situation?  Ja  Nej  

Eventuell kommentar: ……………………………………………….………………..…………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………... 

6  

Motivera hur det stöd ni söker kommer att förhindra och/eller stoppa attacker och attentat.  

Besvara på separat papper, ange frågans nr 

 

 Byggnaden med omgivning 

7 I vilken typ av byggnad har ni era lokaler? (Beskriv. Exempel: kontorsfastighet, fastighet med 

flera bostadslägenheter, fristående byggnad/villa, fristående byggnad i industriområde)  
.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

.…………………………………………………………………………….………………………...  

 

8 
 

Bifoga ritningskopia av fastigheten, (sedd från utsidan), samt ritning över eventuell tomt 

och/eller närmaste omgivning, där vägar, stigar och liknande finns inritade.  

Bifoga gärna förtydligande foton. 

 

9 

 

Bifoga ritning av våningsplanet/planen för trossamfundets lokaler där nödutgångar och alla 

dörrar och fönster är markerade.  
 

10 

 

Bifoga utrymningsplan för er del av fastigheten. 

11 Äger församlingen lokalen?  Ja  Nej  

12 
Om nej, vilken typ av hyreskontrakt har ni? ……………….……………………….…………..  

.…………………………………………………………………………….………………………... 

Är kontraktet tidsbegränsat?  Ja  Nej  

Om ja, för hur lång tid gäller kontraktet? ………………………… 

Kan kontraktet därefter förlängas?  Ja  Nej  

13 Bifoga tillstånd från fastighetsägaren att ni har rätt att installera de säkerhetshöjande 

åtgärder ni söker för. 

14 Är trossamfundets lokal/er en del av någon annans fastighet?  Ja  Nej  

Om ja, på vilket/vilka våningsplan ligger de? ………… 

Av hur många våningar består fastigheten? ………… 
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 Trappor och trapphallar 

15 Förflyttar sig besökare till trossamfundslokalen genom allmänna utrymmen såsom 

trapphallar, foajéer etc.?  Ja  Nej  

Om ja, rita in dem på fastighetsritningen och beskriv situationen. …………………………… 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

..…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

16 Finns brandtrappor och andra utrymningsvägar?  Ja  Nej  

Om ja, rita in dessa på fastighetsritningen!  

 

 Vägar runt fastigheten 

17 Beskriv vägarna som leder fram till fastigheten. ………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

18 Finns farthinder/blockering för fordon utanför fastigheten?  Ja  Nej  

Om ja, vilken typ och vilket material? ……………………………………………….……….…. 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

Rita in dessa på ritningen över fastigheten/tomten. 

Bifoga gärna förtydligande foton. 

 

 Belysning 

19  

Hur är fönster och dörrar upplysta från utsidan? ……………………………………………… 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

Rita in eventuell belysning på fastighets/tomtritningen! 
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 Dörrar och fönster 

20  

Hur många in/utgångar har lokalen? .………… 

Vilken typ av ytterdörrar har lokalen? ………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

 .…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

Vilken typ av lås har de? ………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

 .…………………………………………………………………………….………………………... 

21  

Hur många fönster har er del av fastigheten? ……… 

Vilken typ av lås har fönstren i fastigheten? …………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………...  

22 Vilken typ av fönsterglas/laminat eller liknande har dessa i dag? (Ange även mm tjockleken 

för materialet) …………………………………………………………………………………..…. 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

 .…………………………………………………………………………….………………………... 

 

 Larm och kameror 

23 Har fastigheten, eller den del av fastigheten trossamfundet  

disponerar, larm?  Ja  Nej  

Om ja, vilken typ av larm? …………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 
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24  

Vilka delar täcks av larmet? …………………………………………………………….……….. 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

..…………………………………………………………………………….………………………... 

…………………………………………………………………………….………………………... 

…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

25  

Vart går larmet? …………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………………….…. 

26 Har fastigheten/trossamfundets lokaler kameraövervakning?  Ja  Nej  

Om ja, hur många kameror? ……… 

Vilken typ och vilket fabrikat? …………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

27  

Vem ansvarar för bevakningen? ………………………………………………………………… 

Hur ofta ingår service enligt avtal med/via serviceföretaget? ………………………………… 

…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….……………………….... 

28 Bifoga kopia av det tillstånd ni har för kameraövervakningen. 

 

 Konsekvensanalys 

29 Om ni söker för övervakningskameror och system:  

Har ansökan om tillstånd gjorts hos berörd lokal instans?  Ja  Nej  

Är tillståndet beviljat? Ja  Nej   

Om ni fortfarande inväntar tillstånd, när beräknas detta vara klart? ….…………………….. 

30 Om ni söker för kamerabevakning, vänligen redogör för hur ni kommer att finansiera sådant 

såsom regelbunden service, fortlöpande kostnader och fotoanalys.  

.…………………………………………………………………………….………………………... 

…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 
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…………………………………………………………………………….………………………... 

.….………………………………………………………………………….………………………..

…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

31 Om ni söker för gallerförstärkning för fönster och/eller dörrar, är ni väl insatta i de regler 

som gäller för sådan förstärkning? Ja  Nej  

Läs gärna mer om skyddsdörrar och fönster på t.ex.:  

http://www.brandskyddsforeningen.se/webbutik/informationsmaterial/goda-rad-blad-

sakerhetsdorrar 

 

 Övrig information 

32 Beskriv om ytterligare säkerhetsåtgärder har vidtagits än de som angetts ovan.  

……………………………..……….…………………………………………………………….… 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

33 Finns det ett samarbete och/eller kontakt med den lokala polisen?  Ja  Nej  

Om ja, ange namn och telefonnummer till kontaktperson hos polisen  

……………………………..……….…………………………………………………………….… 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

.…………………………………………………………………………….………………………... 

 

 

  

http://www.brandskyddsforeningen.se/webbutik/informationsmaterial/goda-rad-blad-sakerhetsdorrar
http://www.brandskyddsforeningen.se/webbutik/informationsmaterial/goda-rad-blad-sakerhetsdorrar
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Sammanfattning av planerade åtgärder och beräknade kostnader 

 

 Markera varje aktuell åtgärd nedan 

 Bifoga offerter/kostnadsförslag samt beskrivning av åtgärden 

 Räkna samman och för in summorna i nedanstående tabell 

 

 

 

Åtgärd 

Belopp 

exklusive 

moms 

Belopp 

inklusive 

moms 

Bilage- 

nummer 

35 Farthinder/blockering    

36 Säkerhetsdörr    

37 Inbrottskyddsplåt för dörr/ar    

38 Galler till dörr    

39 Nytt/nya dörrlås    

40 Nya fönster    

41 Nya fönsterglas    

42 Nya fönsterlås    

43 Förstärkning av fönsterglas    

44 Galler till fönster    

45 Belysning    

46 Larm    

47 Kamera    

48 Annat    

 Totalt     
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Checklista 

 

Pricka av att ni bifogat/ritat in allt! 

Numren hänvisar till frågorna i ansökningsblanketten. 

Rader markerade med * är obligatoriska, övrigt bifogas/ritas in om det är aktuellt  

för er ansökan.  
Ange det nummer ni gett bilagorna i den första kolumnen 

 

Bifogas 

Ange bilagenr. 
Frågans nr Har bifogat/ritat in 

  Del 1- En fristående beskrivning av hotbild och riskansalys 

 3 Eventuell polisanmälan  

 3 Foton från händelsen 

 *6 Motivera stödet 

 *8 
Ritning av fastigheten, inklusive eventuell tomt med inritade vägar, 

stigar och liknande  

 8 Foton av fastigheten och dess omgivning  

 *9 Ritningar över lokalerna/våningsplanen, med inritade nödutgångar 

 *10 Utrymningsplan 

 *12 Tillstånd från fastighetsägaren  

 15 Trappor och trapphallar 

 *16 Rita in utrymningsvägar och eventuella brandtrappor  

 18 Markera farthinder/blockering 

 18 Foton på farthinder/blockering 

 19 Ritat in belysning 

 28 Kopia av tillstånd för befintlig kameraövervakning 

 33 Kontaktuppgifter till kontaktperson hos polisen 

 *35-48 Offert/kostnadsförslag för aktuella åtgärder 

 

 


