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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr SBN 2021-546

Samhällsbyggnadsnämnden

Tilläggsbudget - trygghet
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på åtgärder för
kvartal 2-4 2021 antas.
Ärende
Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats en tilläggsbudget om 5,0 mnkr för år
2021. Tilläggsbudgeten är destinerad till trygghetsskapande åtgärder.
1. Särskilt utsatta områden

(1,0 mnkr)

2. Belysning, växtlighet mm

(2,2 mnkr)

3. Naturstråk, parkmiljöer och torg i innerstaden (1,25 mnkr)
Åtgärderna inom samtliga kategorier syftar till att skapa en ökad trygghet för
kommunens medborgare och besökare. Åtgärder, kopplat till tilläggsbudgeten
för andra till fjärde kvartalet 2021 redovisas i tjänsteskrivelsen nedan. Åtgärder
för kvartal 1 är sedan tidigare beslutade i SBN.
Planering av återstående budgetmedel pågår, motsvarande 550 000 kr.
Stadsmiljökontoret återkommer med förslag till beslut i september till SBN.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Särskilt utsatta områden (1,0 mnkr)
Uppdrag: införa lokala driftsorganisationer i Skäggetorp, Berga och Ryd. De
lokala driftsorganisationerna/teamen ges särskilda uppdrag för att öka städning,
skötsel och underhåll av den allmänna platsmarken i stadsdelarna. Uppdraget
synkas med stadsdelarnas normala driftentreprenörer som inte behöver justera
sina rutiner och planering. Arbetsuppgifter till teamen sammanställs av MoS.
Åtgärden bidrar till ökad trygghet, då boende i stadsdelarna syns och får ta
ansvar för stadsdelens attraktivitet och trivsel.
Åtgärd kvartal 2-4
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har fått och tagit emot uppdrag
att starta lokala driftteam i samverkan med ungdomssatsningar i de utsatta
områdena. De kommer att startas upp efter sommaren och två arbetslag
kommer att rotera mellan de tre stadsdelarna. För att kunna samverka med
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befintliga insatser och för att optimera resurserna kommer uppdraget att utföras
kvartal 3-4. Under kvartal 1-2 har genomförandet förberetts och stämts av med
juridik och förhandling så att det kan genomföras enligt gällande lagstiftning.
Teamen ska sedan arbeta på dessa platser ända fram till vintern i kombination
med utvecklande insatser som bidrar till deltagarnas egenförsörjning och
framtid. Till driftteamen rekryteras personer som bor i de tre områdena och
som står olika långt från arbetsmarknaden.
Uppskattad kostnad: ca 700 000 kr.
Åtgärd kvartal 2-4
”Natur för alla” är ett pilotprojekt inspirerat av ”Kultur för alla” som kommer
från Statens kulturråd och poängterar att kulturen ska vara tillgänglig för alla i
samhället. Att naturen, liksom kulturen, ska vara tillgänglig för alla är ett mål
som kommunen strävar och arbetar efter.
Projektet ska tillgängliggöra närnaturen för de som är ”naturovana”. Naturen är
också en nyckel till den svenska samhälle och dess kulturella identitet. De som
deltar ska därför lära sig mer om naturen i sitt närområde och känna sig
tryggare och säkrare i den. Tanken är att skapa nyfikenhet, respekt och
förståelse för naturen samt visa på möjligheter för fortsatt naturengagemang.
Målgrupp i pilotprojektet är personer boende i Skäggetorp som först och främst
har en arabisk språkbakgrund. Projektet kommer att samverka med de lokala
driftteamen.
Projektet drivs genom Naturcentrum, kommunens upphandlade verksamhet
och bekostas delvis genom Naturcentrums ordinarie verksamhet.
Kostnad: ca 40 000 kr
Belysning, växtlighet mm (2,2 mnkr)
Åtgärder inom områdena belysningsåtgärder, växtlighet och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Åtgärder framtagna utifrån synpunkter från
medborgare, utförda inventeringar och behov identifierade i
verksamhetsplaneringen.
Åtgärder kvartal 1-4, 2021
Trygghetsskapande belysning (redan genomförda kvartal 1 och beslutade i
SBN)
Belysning vid återvinningscentral Berg
Belysning vid återvinningscentral Sturefors
Tända upp dessa gc-tunnlarna dagtid:
Nya Kalmarvägen Vid Jägarvallen

52 000 kr
69 000 kr
18 000 kr
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Nya Kalmarvägen Vid Ryd
Under Brokindsleden vid Johannelund
Entréer tunnel under Söderleden vid Berga kyrka
Entréer tunnel under Söderleden vid Pionjärsgatan
Belysa mörkt hörn GC-väg Lambohov
Totalt

105 000 kr
60 000 kr
38 000 kr
60 000 kr
55 000 kr
457 000 kr

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, kvartal 3-4
Förbättring cykelväg Jägarvallsvägen/Rydsvägen

75 000 kr

Belysning lekplatser, parker, gata, kvartal 3-4
Södra vägen Ramshäll
Ektunavägen Hjulsbro
Filaregatan/Gravörsgatan
Ådalaparken
Trädgårdsföreningen
Kaveldunsvägen-Sturefors bygdegård
Järnvägsparken

75 000 kr
50 000 kr
60 000 kr
25 000 kr
600 000 kr
145 000 kr
550 000 kr

Växlighet, kvartal 3 (ingår allmän översyn av växtlighet i
trafiksäkerhetshöjande åtgärder)
Bortgrävning buskage:
Kaserngatan bortgrävning av buskage
Konsistorieparken utmed Östgötagatan
GC-väg Lasarettsbacken mot Trädgårdsföreningen
Skäggetorp, röjning skogsdunge
Totalt

35 000 kr
35 000 kr
35 000 kr
50 000 kr
1 735 000 kr

Total kostnad: ca 2 200 000kr
Naturstråk, parkmiljöer och torg i innerstaden (1,25 mnkr)
Uppdrag: trygghetsskapande åtgärder med koppling till innerstadens naturstråk
och parkmiljöer i tre kategorier:
1. Belysning av otrygga platser
2. Utveckla platsbildningar för ökad attraktivitet och närvaro
3. Införa trygghetskarta – medborgarna kan markera otrygga platser
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Åtgärder kvartal 2-4:
Belysning av otrygga platser, reparation och komplettering belysning:
Trädgårdsföreningen:
 Portik mot Djurgårdsgatan - 35 000 kr
 Belysningslist Isbana - 19 000 kr
 Dopfunten - 40 000 kr
 Månljus i Trädgårdsföreningen - 280 000 kr
 Strålkastare på befintliga stolpar i Magnolialunden - 150 000 kr
Ladugårdskälla: 80 000 kr
Kostnad: ca 600 000 kr
Utveckla platsbildningar för ökad attraktivitet och närvaro
Åtgärder vid utsiktsplats vid Majelden. Upprustning av platsbildning, röjning i
anslutning till platsbildning, förnya och komplettera utrustning (staket och
sittplatser), översyn av belysning. Platsen har uppmärksammats som otrygg i
Linköpingsförslag, genom synpunkter som inkommit via Kontakt Linköping,
samt genom förvaltningens eget arbete.
Åtgärder på Lilla torget flytt och utbyte av bänkar. Platsen har
uppmärksammats som otrygg och svår att renhålla. Åtgärden planerad
tillsammans med Säkerhetsenheten och polis.
Uppskattad kostnad ca 500-550 000 kr
Införa trygghetskarta
Målet är en kampanj som pågår under återstående del av 2021, där medborgare
ska kunna ange otrygga platser direkt i karta eller genom att ringa in till
Kontakt Linköping. Planering pågår med Lantmäteriet/Geodata (och även med
Kontakt Linköping) som tidigare satt upp liknande lösningar för att kunna ta
emot synpunkter om platser, till exempel i samband med samråd ytterstadsplan.
Arbetet kommer också att stämmas av i brottsförebyggande gruppen samt
direkt med Säkerhetsenheten innan det lanseras.
Uppskattad kostnad: 100 000 kr
Total kostnad: 1 250 000 kr
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Tilläggsbudget - trygghet
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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.
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla
trafikanter.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

