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trygghetspaket 2023
Fördelning av kostnader och insatser kopplat till Västeråsmajoritetens 
trygghetsskapande åtgärder 2023. 

VÄSTERÅSMAJORITETEN



Västerås stad gör en stor riktad trygghetssatsning under 2023. Efter valet 2022 bildades Västerås-
majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. 
Ett gemensamt löfte inför mandatperioden var att satsa på just tryggheten i kommunen.  

Trygghetspaketet finns med i Västeråsmajoritetens budget som klubbades av kommunfullmäktige 
i november. Majoriteten betonar särskilt vikten av att stärka kommunens förebyggande arbete och 
nu är det klart hur pengarna i paketet ska fördelas. Målet är att alla som bor i Västerås ska känna sig 
trygga, både på offentliga platser, sitt jobb och i hemmet. 

Västeråsmajoriteten satsar nu 15 miljoner kronor på trygghetsskapande åtgärder, där vi bland annat 
stärker upp kring familjestödjare, förhindrar välfärdsbrott, utvecklar friluftsområden och satsar på 
trygga stråk för att nämna några åtgärder. Vi tror på det förebyggande arbetet i kombination med 
ökad satsning på att få bukt med rådande otrygghet i kommunen. Vi kommer också att fördjupa 
samarbetet inom det instiftade trygghetsrådet för att ytterligare stärka relationerna och samarbetet 
mellan kommun, polis och civilsamhälle. 

De trygghetsskapande insatserna beräknas att starta upp under hösten och resultatet kommer att 
ligga till grund för framtida insatser inom området.

Västerås, februari 2023

Staffan Jansson (S)     Amanda Grönlund (KD)
kommunstyrelsens ordförande    kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

Vicki Skure-Eriksson (C)    Anna Maria Romlid (V)
kommunalråd      kommunalråd

FÖR ETT TRYGGARE VÄSTERÅS



Fortsatt resursförstärkning kopplat till västra stadsdelarna samt Skultuna för alla boende

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 4,5 miljoner kronor
• Familjekoordinatorer/familjestödjare (för att bibehålla det påbörjade arbetet).
• Feriepraktik för elever i årskurs 6 till 9 med en start på 250 platser 2023 riktat mot västra stadsdelarna.

Arbetsmarknadsnämnden, 500 000 kronor
• Fortsätta stödja uppdraget kopplat till att få fler in i arbete som idag har ekonomiskt bistånd.

Skultuna kommundelsnämnd, 500 000 kronor
• Fortsatt resursförstärkning till Skultuna. 

Kommunstyrelsen, 200 000 kronor
• Samordnande funktion för uppföljning och analys. 

 
 
Fortsätta utveckla det påbörjade samverkansarbetet mellan polisen och Västerås stad   

Kommunstyrelsen, 1,3 miljoner kronor
• Resurser kopplat till genomförandeplanen mellan Västerås stad och polisen.
• Resurser för att upptäcka och förhindra välfärdsbrott.
• Tillsammans med polisen bilda ett operativt nodnätverk i de västra stadsdelarna med uppdrag 

att bidra till en hållbar stad.
 
 
 
Föreningsverksamhet och kulturaktiviteter i bostadsområden och kommundelar 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 3 miljoner kronor
• IOP med insatser för jämlika förutsättningar riktade till prioriterade områden på väster samt tjejjouren.
• Genomföra en utredning med enklare åtgärder och förslag på större åtgärder kopplat till projekt 

”Trygg idrott i Västerås” med utgångspunkt från ungdom- och idrottsdialog.
• Avgiftsfria lovaktiviteter för gruppen 7-18 år.
• Utveckla friluftsområden.
• Ökade medel till barn-och ungdomsföreningar.

Kulturnämnden, 2 miljoner kronor
• Ökad verksamhet för kulturskolan i kommun- och stadsdelarna. 

 

 
Ökade satsningar på kulturverksamhet i stadsdelar

Kulturnämnden, 1 miljon kronor
• Sommarläger på Vallby friluftsmuseum, pop-up verksamhet, konstlabbet och pedagogiska program. 

 
 

Försöksverksamhet med ljus och trygghetskameror vid gångstråk, ett så kallat tryggt stråk 

Tekniska nämnden, 2 miljoner kronor
• Stödja cityarbetet i form av trygga stråk och platser, till exempel Vasaparken och norra city.
• Utifrån trygghetsmätningen med 20 000 utskick till västeråsarna identifiera behov och vägledning 

kring hur vi kan arbeta vidare med trygghetssatsningarna.

FÖRDELNING AV 15 MILJONER TILL TRYGGHETSKAPANDE ÅTGÄRDER




