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§ 83 Dnr KS 2021/01635-1.5.2 

Beslut - Återrapport av uppdrag - Satsning på ett attraktivare city 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 

satsning på City föreslagit att undersöka möjligheten att i Västerås göra 

motsvarande projekt som i AMP i Uppsala för att öka tryggheten och 

attraktiviteten i Västerås city.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-09-02 att:  

Motionen från M med rubrik ”om satsning på city” bifalls och att  

nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i huvuduppdrag att 

tillsammans med byggnadsnämnden och tekniska nämnden undersöka 

möjligheten att genomföra ett projekt för att öka tryggheten och 

attraktiviteten i Västerås city och återrapportera detta under innevarande år. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.  

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med detta. 

Kopia till 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, Byggnadsnämnden och 

Tekniska nämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Per-Inge Hellman 
Epost: per-inge.hellman@vasteras.se 
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Tjänsteutlåtande – Återrapport av uppdrag, Satsning på ett 
attraktivare city 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.  

 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 

satsning på City föreslagit att undersöka möjligheten att i Västerås göra 

motsvarande projekt som i AMP i Uppsala för att öka tryggheten och 

attraktiviteten i Västerås city.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-09-02 att:  

Motionen från M med rubrik ”om satsning på city” bifalls och att  

nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i huvuduppdrag att 

tillsammans med byggnadsnämnden och tekniska nämnden undersöka 

möjligheten att genomföra ett projekt för att öka tryggheten och 

attraktiviteten i Västerås city och återrapportera detta under innevarande år. 

Beslutsmotivering 

Flera tidigare utvecklingsarbeten i Västerås city har pekat på att vi mer aktivt 

behöver arbeta med det trygghetsskapande perspektivet och konkreta 

trygghetsskapande aktiviteter i city. Tex har detta varit slutsatser utifrån 

arbetet med Purple Flag, målbild för innerstaden, arbete med kraftsamling 

city, utvecklingsarbetet med Mälarporten samt i gruppen tryggare citys 

arbete under lång tid.  

Nämnden för idrott, fritid- och förebyggandes har antagit ett förslag till 

verksamhetens beslutsunderlag (VBU) daterat 2021-10-29 avseende projekt 

för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås City. Detta ser 

stadsledningskontoret ligger i linje med att uppnå intentionerna i policyn för 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för Västerås stad. 

Ekonomisk analys 

Under år 1 behöver staden ta initiativ genom att visa vägen för utvecklingen 

av Vasaparken och kvarteret IGOR. Planering och dialoger kan starta under 

våren, med start redan i april/maj kommer synliga aktiviteter och 
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förändringar att kunna göras, som bidrar till att öka attraktiviteten och flödet 

av människor på dessa platser. 

Föreslagen budget uppgår till tre miljoner kronor under 2022. Dessa pengar 

finns inte i ram för nämnden för idrott, fritid och förebyggande, tekniska 

nämnden eller byggnadsnämnden utan måste tillföras till nämnderna om 

detta ska kunna genomföras. Bedömningen är att dessa pengar kommer att 

kunna växlas upp mycket med hjälp av andra aktuella aktörer i projektet. 

Projektet löper över tre år, där steg 1-5 genomförs under 2022. Kortsiktiga 

och långsiktiga insatser löper under ytterligare 2 år. 

Utifrån dessa insatser kan man aktivera platsen både i den fysiska miljön och 

genom aktiviteter. 

Det kommer att kunna arbetas med alltifrån dialoger, trygghetsvandringar, 

framtagande av lägesbilder och analyser, samt workshops med intressenter 

runt platserna – till fysiska åtgärder som tex sittplatser, utsmyckning, 

belysning, utställningar och scener. Aktiviteter kan vara allt från discon, 

levande musik, teater, spel och lekar, rörelse, idrott, lärande, biologisk 

mångfald, olika typer av marknader. Att följa upp, utvärdera och sprida goda 

exempel vidare till andra platser i staden är också viktigt.  

Kostnad och aktiviteter som man vill genomföra. 

Vasaparken 

Aktivitet Kostnad Inom 

befintlig ram 

Utöver 

befintlig ram 

Lägesbild/analys/mätning  x  

Workshop 50 000  x 

Dialoger med invånare, barn och unga  x  

Trygghetsvandringar  x  

Befintliga event och aktiviteter  x  

Utsmyckningar, t ex blomsterarrangemang 100 000  x 

Barnaktiviteter, tex hoppborg, teater, lek, 

musik 

100 000  x 

Student och ungdomsaktiviteter, inkl 

wifipoint, solstolar, picknickplatser, boule, 

schack mm 

225 000  x 

Familjeaktiviteter 100 000  x 

Parkdisco, Tunneldisco,  100 000  x 

nya permanenta sittplatser, scen 200 000   

Ny vinterbelysning 400 000  x 

Uppföljning/planering och för år 2 och 3 50 000  x 

Kommunikationsinsatser 100 000 x x 

Utvärdering 75 000  x 

Summa 1 500 000   
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Kvarteret IGOR 

Aktivitet Kostnad Inom 

befintlig ram 

Utöver 

befintlig ram 

Lägesbild/analys/mätning  x  

Workshop 50 000  x 

Dialoger med invånare, barn och unga  x  

Trygghetsvandringar  x  

Rock around the house – musik på torget 150 000  x 

Befintliga event  x  

Lekaktiviteter styltor, hopprep, med 

personal  

25 000  x 

Demokratiaktivitet med tält, scen, ljud, 

ljus, projektledning, val för alla åldrar 

500 000  x 

Kulturveckor 100 000  x 

Ny vinterbelysning stora torget 300 000  x 

Julfint 50 000  x 

Vad göra på gatan - utredning 100 000  x 

Uppföljning/planering och för år 2 och 3 50 000  x 

Kommunikationsinsatser 100 000 x x 

Utvärdering 75 000  x 

Summa 1500 000    

 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 

Kostnaden för att genomföra projektet är beräknat till 3 miljoner för 2022.  

Dessa medel ryms inte inom befintlig ram för nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande, tekniska nämnden eller byggnadsnämnden. 

Hållbar utveckling 

Viljeinriktningen med uppdraget är att undersöka möjligheten att genomföra 

ett projekt för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås city. Projektet 

kommer troligtvis att bidra till att uppfylla intentionerna i program för social 

hållbarhet men framförallt policyn för trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete för Västerås stad genom denna insats. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör, Strategisk 

Samhällsutveckling 
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§ 242 Dnr NIF 2021/00357-1.7.1 

Beslut - Uppdrag om att undersöka möjligheten att genomföra 
ett projekt för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås 
city. 

Beslut 

Nämnden antar kultur, idrott och fritidsförvaltningens förslag till 

verksamhetens beslutsunderlag (VBU) daterat 2021-10-29 avseende projekt 

för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås City och överlämnar till 

Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 

satsning på City föreslagit att undersöka möjligheten att i Västerås göra 

motsvarande projekt som i AMP i Uppsala för att öka tryggheten och 

attraktiviteten i Västerås city.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-09-02 att:  

Motionen från M med rubrik ”om satsning på city” bifalls och att  

nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i huvuduppdrag att 

tillsammans med Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden undersöka 

möjligheten att genomföra ett projekt för att öka tryggheten och 

attraktiviteten i Västerås city och återrapportera detta under innevarande år. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S), Samuel Stengård 

(KD), Erik Johansson (SD), Birgitta Åkerberg (L), Patrik Kalander (M), 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) – lilla 
versionen 

Projektnamn 

Projekt för att öka 

tryggheten och 

attraktiviteten i  

Västerås city 

Aktuell beslutspunkt 

      

Författare 

Karin Sällberg och Maria Fors 

Ytterst projektbeställare (YPB) 

Kommunfullmäktige  

Delegerad projektbeställare (DPB) 

Kultur, idrotts och 

fritidsförvaltningen 

Fastställd, datum 

 

 

Tidigare beslutade ändringar: 
Datum Ändring Ändrad av 

   

                  

                  

  

Bilagor till Verksamhetens beslutsunderlag: 
Nr Beteckning Version Identitet 

1 Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Rev 

2017-12-

07 

 

2 Målbild för Västerås Innerstad 2021-09-

09 

KS-

2015/01092 

3 Policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 2020-10-

01 

KS-

2019/01502 

4 Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbete 

 KS 2019/ 

01502- 1.4.1 

5 Aktivitetsplan för Tryggare city, beslutad i styrgrupp för 

tryggare city 

      2021 

6 

  

Kraftsamling för utveckling av Västerås City Vägbeskrivning 

kraftsamling city – beslutat i Citysamverkan utökade styrelse  

 2019 

7 Svar på Motion från (M) om satsning på City 2021-05-

07 

KS 

2020/01249- 

1.5.2 

8 Beslut – Kommunfullmäktige 2021-08-

08 

KS 

2020/01249-

1.5.2 
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1. Verksamhetens utgångspunkter och prioritet (koppling till 
vision/strategier/processer/planer samt motiv och bakgrund) 

Bakgrund 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om satsning på City 

föreslagit att undersöka möjligheten att i Västerås göra motsvarande projekt som i AMP i 

Uppsala för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås city.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att:  

1. Motionen bifalls. 

2. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i huvuduppdrag att tillsammans med 

Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden undersöka möjligheten att genomföra ett projekt 

för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås city och återrapportera detta under 

innevarande år. 

 

Flera tidigare utvecklingsarbeten i Västerås city har pekat på att vi mer aktivt behöver arbeta 

med det trygghetsskapande perspektivet och konkreta trygghetsskapande aktiviteter i city. 

Tex har detta varit slutsatser utifrån arbetet med Purple Flag, målbild för innerstaden, arbete 

med kraftsamling city, utvecklingsarbetet med Mälarporten samt i gruppen tryggare citys 

arbete under lång tid.  

Västerås håller snabbt på att bli en betydligt större stad. Stadsdelarna som idag ligger i 

innerstadens utkant – så som Kopparlunden, Mälarportsområdet, universitetsområdet och 

Oxbacken – kommer att omvandlas. En stor del av bostadsbyggandet de kommande 

decennierna kommer att ske just här. Cirka 14 000 bostäder kommer att byggas, vilket 

motsvarar nästan 30 000 fler invånare. Detta innebär att framtidens Västerås kommer att vara 

en betydligt mer komplex och tät stad. Det medför i sin tur stora utmaningar men också stora 

möjligheter att skapa en levande innerstad med ett än mer attraktivt city.  

Bilderna nedan visar de tätaste områdena i Västerås idag och i framtiden när Mälarporten, 

Kopparlunden, Öster Mälarstrand, Oxbacken och Gåsmyrevreten är genomförda. De mörkaste 

röda områdena är de delar av staden som flest människor når inom 1 km.  

 

  
 

Bild: Analysen är genomförd av Spacescape. (Västerås Citysamverkans Bumbee labs 

mätningar ligger till grund.) 
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Fler människor som rör sig i staden ställer också krav på de offentliga rummen, vi behöver 

skapa trygga och tilltalande mötesplatser som är tillgängliga för alla. Mälardalens högskola 

står inför omvandling till universitet, vilket ytterligare kommer att öka efterfrågan på ett aktivt 

och tryggt city. Dessutom kommer fler att behöva samsas om utrymmet, vilket förstås innebär 

ett ökat slitage.  

 

Hela samhället står inför nya utmaningar i form av en grövre och mer organiserad 

brottslighet, omfattande gängkriminalitet och en påtaglig otrygghet. Samtidigt är det än mer 

avgörande att rikta ett kraftfullt arbete mot brott och ordningsstörningar som påverkar 

människors trygghet i vardagen. Under pandemin har det varit påtagligt färre människor som 

vistats på allmänna platser, vilket gör att ordningsstörningar blivit mer synliga i stadsbilden. 

Boende och besökares upplevelser av stadskärnan har försämrats under pandemin och vi 

behöver kraftsamla och visa Västeråsarna att stadskärnan återigen blir trivsam, attraktiv – en 

plats för alla.  

 

Arbeten och styrdokument relevanta för projektet 

Aktivitetsplan för tryggare city  

Västerås Citysamverkan är en bred samverkan mellan Västerås stad, fastighetsägarna i City, 

näringslivet, polisen, civilsamhället, med flera. Tryggare City är en av arbetsgrupperna i 

Västerås Citysamverkan och har tagit fram en gemensam aktivitetsplan för arbetet. Tryggare 

city ska på både kort och långsikt verka för att minska brottslighet och förstärka känslan av 

stolthet för Västerås City och bidra till ett sammanhållet Västerås. Västerås city ska vara en av 

Sveriges mest attraktiva, trygga och trivsamma city – ett city för alla dygnet runt! 

Västeråsarnas gemensamma vardagsrum! 

 

Tryggare citys aktivitetsplan bidrar till Västerås stads Handlingsplan för Trygghetsskapande 

och brottsförebyggande arbete 2021-2023. Arbetets grundpelare vilar dessutom på stadens 

vision 2026 samt lärdomar från dialogprojektet” Tyck om din Innerstad, som var en del av 

arbetet med Målbild för innerstaden”. 

 

För att hålla arbetet i Tryggare City konkret, enkelt och handlingsorienterat jobbar vi 

kunskapsbaserat i fyra fokusområden som utsetts för tidsperioden 2021-2023. De fyra 

fokusområdena är:  

1. Invånare i Västerås känner delaktighet och tillit till människor och samhälle 

2. Mötesplatser och utemiljöer i Västerås City är trygga och säkra 

3. Västeråsarna upplever att citys attraktivitet som mötes- och handelsplats har ökat 

4.Tryggare city är ett bra samarbete mellan ansvariga myndigheter, fastighetsägare, näringsliv 

och civilsamhälle 

 

Tryggare city arbetar systematiskt utifrån en gemensam lägesbild som tas fram ur systemet 

Embrace. Rapportörer är Västerås Citys väktare TFF, BostadsAB Mimer, fritidsgårdar, 

fältande socialsekreterare, Svealandstrafiken, polisen samt information från aktörer i tryggare 

city. Resultat från trygghetsvandringar och dialoger med verksamheter och besökare i 

Västerås City är också underlag för arbetet. Lägesbilden rapporteras regelbundet till Tryggare 

city och fungerar som underlag för insatser i samverkansarbetet.  
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Västerås stads handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 

Kommunstyrelsen har 2021 tagit beslut om en handlingsplan för det trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet i Västerås. Planen har tagits fram i samverkan med funktioner 

inom staden liksom med representanter från civilsamhälle, myndigheter och näringsliv.  I 

handlingsplanens fokusområde 2: Mötesplatser och utemiljöer i Västerås är trygga och säkra, 

tar staden avstamp i ett arbete för utvecklad platssamverkan, för att stärka social hållbarhet i 

ett vidare begrepp. För att skapa säkra platser kan man bland annat tydliggöra vad och för 

vem olika platser är till för, ta bort skymmande buskage och förbättra belysning mm. Att 

avlägsna sådant som minskar trivseln såsom skräp, klotter och stökiga miljöer för att signalera 

att det finns personer som känner ansvar för platsen är också viktigt. 

 

Målbild för innerstaden 

Kommunstyrelsen godkände i september 2021 Målbild för innerstaden. Målbilden målar med 

breda penseldrag upp den innerstad Västeråsarna önskar sig i framtiden. Målbilden ska ge 

inspiration och vägleda utvecklingen av Västerås innerstad. Den ska användas som underlag 

för stadens förvaltningar, men kan även användas av andra aktörer. Detta projekt ligger helt i 

linje med målbilden och ger ett bra tillfälle att analysera vidare hur vi kan jobba i målbildens 

riktning. 

 

Målbilden visar på en framtid där innerstaden blivit en tryggare plats ” I vår innerstad ska det 

vara enkelt att hitta bra platser att mötas, trygga ställen där det är liv, ljus och rörelse från 

morgon till kväll.” 

 

Kraftsamling för Västerås City 

Kommunstyrelsen beslutade 2018 om att satsa extra på Västerås City. Syftet var att stärka 

citys attraktionskraft. Fler västeråsare och besökare ska vistas i city och uppleva stadskärnan 

som trivsammare. Kraftsamlingen ska vidare stärka invånares och aktörers delaktighet och 

förståelse för stadens fysiska utveckling. Citys betydelse för ett sammanhållet Västerås ska 

breddas. Förutsättningarna för handel, fastighetsägare och besöksnäring ska utvecklas och 

förbättras och samverkan mellan aktörer i city ska stärkas. Kraftsamlingen drivs inom 

befintliga verksamheter och strukturer. 

 

Mälarporten 

Mellan citykärnan och Mälaren pågår utveckling av nytt resecentrum och stadsomvandling av 

knappt 100 hektar stort område. Utvecklingen av Mälarporten är i sig ett trygghetsskapande 

projekt när det gäller att omvandla ett otillgängligt och otryggt område i centrala staden till 

favoritplatser för västeråsarna och våra besökare.  
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Resecentrum med tillhörande busstorg finns i direkt anslutning till Vasaparken. I 

ungdomsdialoger kommer inspel från yngre generationer att Vasaparken upplevs som otrygg, 

framförallt under dygnens mörka timmar. Vasaparken med kopplingen mellan citykärnan och 

resecentrum är en viktig plats att utveckla vad gäller den upplevda tryggheten. Samarbetet 

med stadsutvecklingsprojekten i området är därför av stor vikt för framdriften av föreslaget 

projekt. 

 

Purple Flag1: 

För att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar behövs en 

fokusering av arbetet till prioriterade områden samt en bred palett av åtgärder. Staden måste 

samverka med stadskärnans verksamheter för att uppnå resultat i dessa frågor, något som 

också sker idag inom ramen för Citysamverkan och trygghetsarbetet Purple Flag. Västerås 

Citysamverkan har sedan 2015 arbetat med Purple Flagmetoden från Svenska stadskärnor.  

År 2017 utsågs Västerås till årets Purple Flagstad. Certifiering sker vartannat år. Purple flag är 

ett verktyg i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, för ett attraktivt, tryggt 

och trivsamt Västerås city. Modellen skapar förutsättningar för ett strategiskt arbetssätt som 

ger grogrund för ökad tillväxt, sysselsättning och bättre lönsamhet. Det innefattar korta och 

långsiktiga åtgärder som går både på djupet och bredden – allt för att komplettera och 

förstärka det arbete som redan görs i vår stad.  

Inom ramen för Purpleflagarbetet finns särskilda metoder för att utveckla platssamverkan 

kring en avgränsad plats. Modellen är utformad så att de offentliga och privata aktörerna på 

platsen inkluderas i varje steg. Genom allas delaktighet i arbetet kan modellen anpassas till 

den aktuella lägesbilden och platsens förutsättningar.  

                                                 
1
 Svenska stadskärnor, www.svenskastadskarnor.se  Purple flag 

http://www.svenskastadskarnor.se/
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2. Syfte 

Genom att fokuserat arbeta med metoden Purple flag och utveckla de två platserna 

Vasaparken och kvarteret IGOR, ökar vi stadens /citys trygghet, trivsel och känslan av 

stolthet för Västeråsare, aktörer och besökare.  

3. Effektmål 

Nr Beskrivning med mätbarhet Mätning 

E1 Andelen västeråsare som upplever att parkerna i Västerås 

centrum är vackra och trivsamma, ska öka  

Årligen, 

Omnibus 

E2 Västeråsarna ska uppleva att trygghet för boende, besökare och 

aktörer i city ökar 

Index från olika 

mätningar 

E3 Västeråsarna ska uppleva att Västerås centrum är attraktivt att 

mötas och handla i 

Årligen, 

Omnibus 

E3 Antalet människor som rör sig i Vasaparken och runt kvarteret 

IGOR ska öka under perioden 

Bumbee labs 

E4 Ordningsstörningar i Vasaparken och kvarteret IGOR minskar Embrace 

E5 Polisanmälda brott kopplat till platserna ska minska Embrace 

 

4. Övergripande produktmål (beskrivning av det som ska tas fram)  

Nr Beskrivning Referens 

P1 Steg 1: Workshop per vald plats       

P2 Steg 2: Nulägesanalys per vald plats  

P3 Steg 3: Arbetsgrupp kopplad till platsen  

P4 Steg 4: Handlingsplan2 kopplad till respektive plats   

P5 Steg 5: Kommunikationsplan   

P6 Steg 6: Genomförande av handlingsplaner  

P7 Steg 7: Uppföljning  

5. Övriga förutsättningar (särskilda krav, avgränsningar, målgrupp, risker) 

Projektet är av stort intresse för såväl intressenter som allmänhet. Planering, process och 

kommunikation för projektet är av stor vikt. Kommunikationen ska ske i enlighet med 

kraftsamlingens projektnummer för Sveriges bästa city. 

Projektet är avgränsat till Vasaparken och området runt kvarteret IGOR. Dessa områden 

har stor betydelse för citys utveckling och attraktivitet och har tagits fram som 

prioriterade platser i en övergripande kunskapsbaserad analys som gjorts i Tryggare City.  

                                                 
2 Ska innehålla tydligt vem ansvarar, vem betalar, tidplan enl purpleflag metoden 
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Genom att arbeta fokuserat med platssamverkan på dessa platser kommer staden, 

fastighetsägare, polis och andra aktörer att utveckla nya arbetssätt och verka för att fler 

aktörer tar ansvar och bidrar till att dessa platser blir attraktiva, trygga och trivsamma för 

besökare på platsen. 

Målbilden för Västerås ger en god grund för den fortsatta konkretiseringen av vad som 

behöver göras, förankrat i västeråsarnas egna bilder av citys utveckling. Även 

erfarenheterna från Purple Flag-certifieringen, Bumbee Labs- materialet m.m är 

värdefulla ur det perspektivet. 

Internt inom Västerås stad samverkar i första hand Teknik- och fastighetsförvaltningen 

(TFF), Stadsbyggnadsförvaltningen (Sbf), Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) 

och Stadsledningskontoret (Sk) med Västerås Citysamverkan i projektet. 

Externa målgrupper är allmänhet, näringsidkare, fastighetsägare, kulturverksamheter och 

civilsamhället, som antingen har verksamheter, aktiviteter eller byggnader som på olika 

vis präglar platsernas identitet. 

 

Förutsättningar för att kunna genomföra projektet: 

Cityväktarna är en avgörande resurs för utvecklingsarbetet, men även för det långsiktigt 

trygghetsskapande arbetet i hela city. Deras arbete minskar risken att vi endast förflyttar 

problemen till andra platser. 

Vi behöver säkerställa att vi får ett ekonomiskt tillskott.  

Vi har en stor möjlighet att tillsammans med alla aktörer göra skillnad på riktigt. En 

framgångsfaktor är skapandet av en gemensam och förankrad bild av mål och process 

såväl internt inom staden som hos alla samverkansparter kopplat till platsen. 

 

Projektorganisation VBU 
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Styrgruppen för Tryggare city består av Maria Fors, VD Citysamverkan, Lenny Hallgren, 

direktör KIFF, Christian Holm, säkerhetssamordnare BostadsAB Mimer, Fredrik Borell, 

kommunpolis, Karin Sällberg, enhetschef KIFF, Madelene Engström, avdelningschef 

TFF 

6. Ekonomiska konsekvenser och tidsplan 

Föreslagen budget uppgår till tre miljoner kronor under 2022. Dessa pengar finns inte i 

ram för nämnden för idrott, fritid och förebyggande, tekniska nämnden eller 

byggnadsnämnden utan måste tillföras till nämnderna om detta ska kunna genomföras. 

Vår avsikt och beräkning är att dessa pengar kommer att kunna växlas upp mycket med 

hjälp av andra aktuella aktörer i projektet.  

Projektet löper över tre år, där steg 1-5 genomförs under 2022. Kortsiktiga och 

långsiktiga insatser löper under ytterligare 2 år. 
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