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Dnr SBN 2020-4

Samhällsbyggnadsnämnden

Tilläggsbudget - trygghet
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag för åtgärder för kvarta1 2021 antas
2. Förvaltningen uppdras att genomföra en trygghetsanalys och därefter
återkomma med trygghetsskapande åtgärder, enligt förslag, för kvartal
2-4.

Ärende
Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats en tilläggsbudget om 5,0 mnkr för år
2021. Tilläggsbudgeten är destinerad till trygghetsskapande åtgärder.
Förvaltningen föreslår att tilläggsbudgeten fördelas och nyttjas för fyra
kategorier av trygghetsåtgärder, enligt nedan.
1. Särskilt utsatta områden

(1,0 mnkr)

2. Trafiksystemen

(2,0 mnkr)

3. Naturstråk och parkmiljöer i innerstaden

(1.0 mnkr)

4. Säkrare skolvägar

(1,0 mnkr)

Åtgärderna inom samtliga kategorier syftar till att skapa en ökad trygghet för
kommunens medborgare och besökare. Åtgärder, kopplat till tilläggsbudgeten
för första kvartalet 2021 är framtagna utifrån fångande synpunkter och behov
av utökad belysning i våra olika trafiksystem (kategori 2).
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Åtgärder kvartal 1, 2021.
1. Belysning vid återvinningscentral Berg
2. Belysning vid återvinningscentral Sturefors
3. Tända upp gång- och cykeltunnel även dagtid. Nya Kalmarvägen vid
Djursjukhuset
4. Tända upp gång- och cykeltunnel även dagtid. Nya Kalmarvägen i
närheten av Ryd
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5. Tända upp gång- och cykeltunnel även dagtid. Under Brokindsleden
6. Belysa entréer till tunnel under Söderleden vid Berga
skulpturpark/Berga kyrka
7. Belysa entréer till tunnel under Söderleden vid Pionjärsgatan
8. Belysa mörkt hörn vid hållplats Boställsgatan i Lambohov.
Under första kvartalet 2021 kommer förvaltningen att genomföra en
trygghetsanalys, som kommer att resultera i förslag på åtgärder för kvartal 2-4,
kopplat till trygghet och tilläggsbudget. Åtgärder som kommer att förslås för
kvartal 2- 4, kommer att ha sin utgångspunkt, och plockas från nedanstående
palett, med den fördelning av ram som nämnden beslutat.
Särskilt utsatta områden (1,0 mnkr)
Under en testperiod, införa lokala driftsorganisationer i Skäggetorp, Berga och
Ryd.
De lokala driftsorganisationerna ges särskilda uppdrag för att öka städning,
skötsel och underhåll av den allmänna platsmarken i stadsdelarna. Uppdraget
synkas med stadsdelarnas normala driftsentreprenörer som inte behöver justera
sina rutiner och planering. Åtgärden bidrar till ökad trygghet, då boende i
stadsdelarna syns och får ta ansvar för stadsdelens attraktivitet och trivsel.
Till de lokala driftsorganisationen rekryteras personer som bor i områdena.
Rekryteringen sker via kommunens arbetsmarknadsenhet.
Trafiksystem (2,0 mnkr)
Trygghetsanalysen kommer att resultera i att en- eller flera trygghetsskapande
åtgärder kommer att föreslås, inom kategorins nedanstående punkter.
Belysningsåtgärder
Addera och utveckla belysning vid; målpunkter, gång- och cykeltunnlar,
pendlarparkeringar, återvinningscentraler samt lek- och aktivitetsytor
Växtlighet
Ta bort eller reducera växtlighet som skapar otrygghet invid trafiksystemen, t
ex buskage, planteringar, sly.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Bygga trafiksäkerhetshöjande åtgärder, som t ex farthinder, timglas vid
busshållplatser och övergångsställen.
Naturstråk och parkmiljöer i innerstaden (1,0 mnkr)
Trygghetsanalysen kommer att resultera i att en- eller flera trygghetsskapande
åtgärder kommer att föreslås, inom kategorins nedanstående punkter.
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1. Belysning av otrygga platser
2. Utveckla platsbildningar för ökad attraktivitet och närvaro
3. Införa trygghetskarta – medborgarna kan markera otrygga platser
Säkrare skolvägar (1,0 mnkr)
Trygghetsanalysen kommer att resultera i att en- eller flera trygghetsskapande
åtgärder kommer att föreslås, inom kategorins nedanstående punkter.
Utveckling, tillskapande av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Övergångställen och passager
Hastighetsdämpande åtgärder
Belysning
Åtgärder på befintliga hållplatser
Avlämningsplatser
Drift och underhålls åtgärder
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Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har fått en tilläggsbudget om 5,0 mnkr för 2021,
som är destinerad till att skapa trygghetsskapande åtgärder för kommunens
medborgare och besökare.
Ekonomiska konsekvenser
Tilläggsbudgeten påverkar inte nämndens ordinarie drift- eller
investeringsbudget för 2021.
Kommunala mål
Ärendet möter kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.
Ärendet möter Samhällsbyggnadsnämndens mål;
Attraktiva och trygga livsmiljöer
Kommunen ska erbjuda attraktiva och hållbara livsmiljöer, där alla
Linköpingsbor har likvärdiga förutsättningar att vistas och nyttja gator, torg,
parker och andra mötesplatser. Detta ska uppnås genom en väl avvägd
blandning mellan funktion och utformning.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen KLF

