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Äskande om medel från Trygghetspotten 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära en tillfällig utökning av årets 
investeringsbudget med tre miljoner (3 000 tkr) inom ramen för projektet 
Handlingsplan för trygga fysiska miljöer. Utökningen finansieras ur 
Kommunstyrelsens avsatta medel för trygghetsåtgärder. 
 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Tekniska nämnden begär en tillfällig utökning av årets investeringsbudget med 
tre miljoner (3 000 tkr) inom ramen för projektet Handlingsplan för trygga 
fysiska miljöer. Utökningen finansieras ur kommunstyrelsens avsatta medel för 
trygghetsåtgärder under 2022. I budgeten för 2022 under målet ”Ett tryggt och 
snyggt Borås” står beskrivet att den som bor i Borås eller är på besök ska känna 
sig trygg. Tryggheten ute i staden är en förutsättning för ett gott liv, där 
människor vågar gå ut med hunden, promenera och träna, gå till teatern eller 
biografen, besöka biblioteken och mötesplatser - det är avgörande att nå en god 
cirkel. Ju fler som är utomhus i vanliga vardagliga goda syften, desto fler 
kommer också att känna att det är tryggt att vara ute. 

Under 2021 har Borås Stad - både förtroendevalda och tjänstepersoner - 
samarbetat intensivt för att göra Borås tryggt. Genom ett antal åtgärder men 
även genom att en ”handbok för trygghet i offentlig miljö” har tagits fram och 
beslutats. I budgeten avsattes 3 mnkr årligen till Tekniska nämnden för 
investeringar för att skapa ökad trygghet och 750 tkr för trygghetsskapande 
slyröjning (driftmedel). För att intensifiera trygghetsarbetet avsattes även 10 
mnkr i en trygghetsbuffert centralt på Kommunstyrelsen. Samverkansgruppen 
för trygga fysiska miljöer har nu fått besked om att det totalt finns 3 mnkr att 
nyttja ur denna trygghetsbuffert. 
 
Inom samverkansgruppen för trygga fysiska miljöer där Tekniska förvaltningen 
är sammankallande har en prioriteringslista med insatser för att öka tryggheten i 
offentlig miljö tagits fram. I arbetsgruppen ingår representanter från Tekniska 
förvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen samt Centrum 
för kunskap och säkerhet  
 

Prioriteringarna presenteras på en brutto- respektive nettolista. Begärd utökning 
av ramen om 3 000 tkr infattar insatsers i hela kommunen för att omgående öka 
tryggheten. Exempel på trygghetsfrämjande insatser är belysning av 
kvarterslekpaltser, standardhöjningar på mötesplatser och förbättrad 
framkomlighet i idrott, park och naturområden.  
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Beslutsunderlag 

1. Trygghetsskapande åtgärder KS budgetunderlag 2022 - Samverkansgrupp 

trygghet i offentlig miljö – prioriteringar, 2022-09-26 

2. Trygghetsskapande åtgärder KS budgetunderlag 2022 - Samverkansgrupp 

trygghet i offentlig miljö – bruttolista, 2022-09-26  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se  

3. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se  

4. Samhällsbyggnadsnämnden, SBF.diarium@boras.se  

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Trygghetspott – prioriteringar 2022 

 

Handbok för trygghet i offentlig miljö – uppdrag till samverkansgruppen: dialoger har under året 

förts med politiken (Kommunstyrelsen), vilket nu landat i ett uppdrag att ta fram underlag till 

trygghetsskapande åtgärder (investeringar) i den fysiska miljön, med fokus att ”förebygga brott”. 

Önskemål att ha fokus på hela staden, konkreta åtgärder samt utifrån ”årstidseffekt”.  

I årets budget finns 3 mkr att kunna nyttja. Förslag på prioriteringar är framtagna utifrån en 

gemensam ”bruttolista” inom samverkansgruppen, kopplat till de medel som finns avsatta hos 

Kommunstyrelsen.  

De insatser (utöver prioriteringarna) som av ekonomiska skäl inte blir möjliga att genomföra 

under innevarande år finns kvar. Vid en förlängning av Trygghetspotten, skulle många av dessa 

att kunna genomföras under kommande år.   

Trygghetspotten ligger centralt hos Kommunstyrelse och är bunden till 2022 års budget. I 

samverkansgruppens samlade bedömning kommer förslag på insatser som är av driftkaraktär 

därför att behöva nedprioriteras.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Process: skrivelse till KS, med förslag på åtgärder-aktuella platser, förbereds genom FOF/TEK och som 

presenterats för ”Strategiska gruppen” 15/6 samt i avstämning med ansvarigt kommunalråd 29/6.  

Därefter beslut om prioriteringar i ”Samverkansgruppen – Trygghet i offentlig miljö” 30/8. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder – olika funktioner och effekter 

Åtgärder som förebygger brott är inte nödvändigtvis trygghetsskapande, och trygghetsskapande 

åtgärder behöver inte nödvändigtvis förebygga brott.  

Detta då upplevd trygghet är en subjektiv känsla som påverkas av fler faktorer än enbart den 

faktiska risken att bli utsatt för brott.  

En åtgärd som är brottsförebyggande förebygger dessutom sällan alla olika typer av brott.  

De åtgärder som föreslås nedan bedöms främst ha en trygghetsfrämjande funktion, och endast 

ett fåtal åtgärder bedöms direkt kunna förebygga viss typ av brottslighet.  

Det är dock värt att beakta att fler personer generellt drabbas av otrygghet än blir direkt utsatta 

för brott (se Nationella trygghetsundersökningen 2021, Brottsförebyggande rådet). 

Prioriteringar 

Följande har legat till grund för prioriterade insatser: 

- FOF, Trygghetsplan 2022-2026 – urval från inventering och dess prioriteringar 

- TEK, reinvesteringar och satsningar inom planerade projekt 
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- Inkomna underlag, genom ”Samverkansgruppen – Trygghet i offentlig miljö” 

 

Kategori 
 

Område Plats och åtgärd Kostnad 

Belysning Centrum Bergdalen: gångväg söder om Karpdammen 

(del av stråket mot nya Björkhöjdskolan) 

130 tkr 

Hässleholmen Kypedalen: gångväg Metergatan-

Marklandsgatan 

220 tkr 

Fristad Asklanda: gångväg (binda samman olika 

områden/gator, del av stråk mot 

Asklandaskolan mm.) 

250 tkr 

Lekplatser – 

diverse områden 

I samband med reinvesteringar utöka 

belysningsnätet: 

Sommarleken, Nolhagagatan (Sjöbo) 

Björkdalsvägen (Sjömarken)  

Kvarnbersgparken, Vattentornet (Centrum) 

Guldbrandshagen, Kransvägen (Trandared) 

Bodaparken, Svängrumsgatan (Boda) 

Fixstjärnan, Vindelgatan (Byttorp)  

1000 tkr 

(160 tkr/ 

lekplats) 

Trafik/ 

parkering 

Dalsjöfors Dalsjöleden (Dalsjön): utveckling p-platser, 

papperskorg, mötes-/infoplats vid gamla 

hembygdsgården. 

400 tkr 

Övriga 

prioriteringar 

Större 

friluftsområden 

Kransmossen – div. trygghetsinsatser: 

belysning, skyltar mm. 

500 tkr  

Pickesjön: p-plats, papperskorgar, offentlig 

toalett, standardhöjning av vägar och 

vistelseytor. 

300 tkr 

Hässleholmen Fjärdingsparken: allmän plats samt 

skolområde och förskola (TEK och LFF), 

övergripande trygghetsskapande insatser 

utifrån genomförd Trygghetsrond. 

200 tkr 

TOTAL   3 000 tkr 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Centrum Hötorget: enkla förbättringar i utemiljön 

baserat på kunskapsinhämtning 

250 tkr* 

 

* Äskande – extra insats  
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Avser ”konsultstöd” i samband med resultat från kommande Trygghetsvandring. 



2022-09-05 – arbetsmaterial 

Trygghetspott – bruttolista 2022 

 

Inkomna förslag på insatser, ”bruttolista”, genom samverkansgruppen Trygghet i offentlig miljö 

– utifrån avsatta medel inom Kommunstyrelsen. 

Kategori 
 

Område Plats och åtgärd Kostnad 

Belysning Centrum Stadsparken: reinvestering, kabelfel, schaktning, nya 

armaturer (helhetsgrepp) 

2 000 tkr 

Centrum Åsbogatan: förstärkt belysning på  

gång-/cykelvägar 

800 tkr 

Centrum Bergdalen: gångväg söder om Karpdammen (del av 

stråket mot nya Björkhöjdskolan) 

130 tkr 

Hässleholmen Kypedalen: gångväg Metergatan-Marklandsgatan 220 tkr 

Sjöbo Sjöboparken-Sjöbovallen: gångväg från 

Gyllingtorpsgatan samt vissa anslutningar  

Ev. kan begagnade belysningsstolpar nyttjas? 

500 tkr 

(högre kostnad för 

helheten) 

Sjöbo Sjöbovallen/Sjöbo Arena: vid nytt utegym  

(i anslutning befintligt stråk/motionsspår) 

50 tkr 

Fristad Asklanda: gångväg (binda samman olika 

områden/gator, del av stråk mot Asklandaskolan 

mm.) 

250 tkr 

Landsbygd – 

diverse områden 

Utegym/hinderbanor vid föreningsdrivna 

anläggningar:  

Dannike, Målsryd, Sandhult  

(Äspered?), (Bredared?)  

Ev. Sandaredsån, Viskafors Storsjögården (?) 

500 tkr 

 (100 tkr/ 

anläggning) 

Lekplatser – 

diverse områden 

I samband med reinvesteringar utöka belysningsnätet: 

Sommarleken, Nolhagagatan (Sjöbo) 

Völundsparken/gatan (Hedvigsborg)  

Björkdalsvägen (Sjömarken)  

Kvarnbersgparken, Vattentornet (Centrum) 

Guldbrandshagen, Kransvägen (Trandared) 

Bodaparken, Svängrumsgatan (Boda) 

Backgårdshagen, Söderkullagatan (Trandared) 

Fixstjärnan, Vindelgatan (Byttorp)  

Näckrosvägen (Dalsjöfors)  

Granliden, Skogslindsgatan (Brämhult) 

Lillehemsvägen (Sandared) 

1760 tkr 

 

 (160 tkr/ 

lekplats) 



Trafik/ 

parkering 

Sjömarken Sjömarkens badplats (med omnejd) – helhetsgrepp 

gällande parkeringsplats och tillhörande närområde, 

diverse åtgärder. 

2 500 tkr 

 

Dalsjöfors Dalsjöleden (Dalsjön): utveckling p-platser, 

papperskorg, mötes-/infoplats vid gamla 

hembygdsgården. 

400 tkr 

Landsbygd – 

diverse orter 

Ev. Sparsörs badplats – diverse åtgärder (parkering) 

Ev. Skalle badplats (Fristad) – diverse åtgärder (gc-väg) 

Ej definierad 

summa 

Övriga 

prioriteringar 

Större 

friluftsområden 

Kransmossen och Kypegården – div. trygghetsinsatser 

(belysning, bommar, skyltar, säkerhetsåtgärder – t ex 

kamerabevakning)? 

500 tkr  

(avser belysning, 

högre summa vid 

fler åtgärder) 

Pickesjön: p-plats, papperskorgar, offentlig toalett, 

standardhöjning av vägar och vistelseytor 

750 tkr 

 

Landsbygd – 

diverse orter 

Badplatser – överblickbarhet och omhändertagna miljöer, 

säkerhet (bommar/lås) 

Idrottsanläggningar – överblickbarhet och omhändertagna 

miljöer 

Ej definierad 

summa 

Rastplatser/bänkar i serviceorterna, kopplat till annan 

verksamhet: anläggning/spår och leder – främja 

rörelse i området mm. 

Ej definierad 

summa 

Upprustning ”parkvägar” i serviceorterna  Ej definierad 

summa 

Anläggning idrottshall/bad: div. åtgärder säkerhet – 

Dalsjöhallen (ev. flera områden?) 

Ej definierad 

summa 

 Hässleholmen Fjärdingsparken: allmän plats och skolområde, 

förskola (TEK och LFF), övergripande 

trygghetsskapande insatser  

200 tkr 

 Centrum Hötorget: enkla förbättringar i utemiljön baserat på 

kunskapsinhämtning 

500 tkr 

 

TOTAL   11 060 tkr 
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