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Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret arbetar målmedvetet inom en rad områden för att öka upplevelsen
av trygghet i det offentliga rummet, bl.a. genom förändringar i den offentliga belysningen.
Genom planering, ny utformning och förbättrad gestaltning kan trygghetsupplevelsen förbättras
för medborgarna. Otrygga platser kan med rätt belysningsåtgärder omvandlas till välkomnande
och trygga platser. Synpunkter inkommer från olika håll om att parker, lekplatser, gång- och
cykelbanor mm känns otrygga att vistas i när det är mörkt. Dialog förs med medborgare, skolor,
andra förvaltningar, polis och organisationer om behov av åtgärder. Dialogen ligger till grund
för planering och prioritering av åtgärder.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna föreslaget objektsgodkännande för trygghetsbelysning om en årlig budget av
5 000 000 kr för åren 2019, 2020 och 2021 och driftskonsekvenser på 352 000 kr brutto från år
2020.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-01-29
Ärendet

SIGNERAD

2019-01-14

Bakgrund
Malmö stad arbetar på bred front med att öka trygghetskänslan för staden, medborgare och
besökare. Som ett led i Malmö stads trygghetsarbete arbetar Fastighets- och gatukontoret med
trygghetsinsatser i offentlig belysning genom planering, utformning och gestaltning för at öka
trygghetskänslan. Dialog förs med olika aktörer, bland annat med allmänheten via kundtjänst,
samtal vid trygghetsmöten med medborgare och samtal med polis. Dialogen ger input till
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förvaltningens planering och prioritering av insatser. Många synpunkter handlar om att parker,
lekplatser och gång- och cykelbanor känns otrygga att vistas i när det är mörkt. Utifrån inkomna
synpunkter görs bedömningar av vad som bäst kan göras för att öka trygghetskänslan för
Malmöborna. Arbete med förbättrad gatubelysning är ett viktigt inslag i trygghetsåtgärderna.
Kostnaden för arbete i belysningsanläggningarna har ökat pga. att ökad trafikmängd och att
gatornas utformning kräver större avstängningar för personalens säkerhet.
Tidigare fanns det även investeringsprojekt som hette effektbesparing. Alla åtgärder som görs
när det gäller belysning görs med effektbesparing, och därför samlas även budgeten för
effektbesparing under detta objekt.
Åtgärderna genomförs av ramavtalsentreprenörer.
Syfte
Att öka trygghetsupplevelsen i det allmänna rummet i Malmö genom att komplettera och byta ut
belysningsstolpar och armaturer.
Effektmål
Malmöbor och besökare ska känna sig tryggare att vistas i det offentliga rummet.
Leveransmål
Fortsätta arbete med att årligen föra dialog, se över, åtgärda och komplettera befintlig belysning,
i syfte att öka trygghetsupplevelsen genom att skapa jämnare och bättre belysning i områden där
behov finns.
Tidsplan
År 2019 - 2021. Löpande detaljerad tidsplan tas fram årligen och arbetet utförs av
driftsentreprenören.
Kalkyl
5 000 000 kronor årligen 2019 – 2021.
15 000 000 kronor 2019 – 2021 Projektkalkyl netto
Driftskonsekvenser brutto 1 056 000 kronor 2019 - 2021
Ansvariga
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