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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Trygghetsbelysning i Uppsala centrum  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att installera 

trygghetsbelysning på Klostergatan, mellan Svartbäcksgatan och 

Dragarbrunnsgatan, 
2. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att uppdra till 

stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en förstudie kring hur tryggheten i 

Stadsträdgården kan förbättras genom trygghetsbelysning, 

3. att hemställa till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB att återföra 
överskjutande medel för Allt ljus på Uppsala 2020 och Valborg 2020 till 
kommunstyrelsen samt, 

4. att gatu- och samhällsmiljönämndens kostnader för de åtgärder som beslutas 

i punkt 1 och 2 ska bäras av kommunstyrelsen. 

 

Ärendet 

På grund av Covid-19 har ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala samt det traditionella 

valborgsfirandet inte arrangerats som planerat under 2020. Detta har resulterat i att de 

båda projekten inte förbrukat tilldelade medel för respektive evenemangs 

genomförande. Överskjutande medel föreslås istället användas för installation av 
trygghetsbelysning på Klostergatan samt genomförandet av en förstudie kring 
trygghetsbelysning i Stadsträdgården.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsperspektivet har beaktats 
i ärendet. Barn- och jämställdhetsperspektivet bedöms inte som relevant i 

föreliggande ärende. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2020-11-09 KSN-2020-03256 

  
Handläggare:  

Charlotte Skott 
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Föredragning 

Belysning påverkar våra möjligheter att använda och röra oss i offentliga miljöer på 

kvällar och nätter. Belysning ska utformas så att den hjälper oss att få en bra överblick 
över platsen och att hitta rätt. Den ska också synliggöra miljöns kvaliteter samt öka 
tryggheten. I syfte att öka tryggheten har befintlig belysning förbättrats samt ny 

belysning sats upp på olika platser Uppsala, bland annat kring resecentrum och i 

Gottsunda. Det är en del av Uppsala kommuns övergripande trygghetsarbete och 
tillkommer efter dialoger med boende och verksamma.  

Otrygghet i det offentliga rummet kan innebära att människor aktivt undviker vissa 
områden eller platser. Denna typ av otrygghet kan leda till ändrade beteenden och 

riskerar att begränsa människors liv.  Resultatet av Uppsala kommuns 

trygghetsundersökning 2017 visar att 16 procent av de svarande undviker att vistas i 

city efter klockan 18:00 och 40 procent undviker city efter klockan 22:00.  

För att göra Uppsala city mer attraktivt och mindre otryggt föreslås att: 

- Trygghetsbelysning installeras på Klostergatan 
Klostergatan, mellan Svartbäcksgatan och Dragarbrunnsgatan, har av Uppsala 
kommun tillsammans med Uppsala Citysamverkan identifierats som ett 

otryggt område i city. I samband med förberedelserna av ljusfestivalen Allt ljus 

på Uppsala 2020 har platsen pekats ut som lämplig för en ljusinstallation, 

delvis i syfte att öka tryggheten. Tanken var att installationen skulle bli 

permanent efter festivalen. På grund av Covid-19 kan inte evenemanget 
genomföras enligt de restriktioner som råder och de begränsningar i antal 
personer som får samlas. Detta får till följd att ljusinstallationen på 

Klostergatan inte kommer sättas upp inom ramen för Allt ljus på Uppsala. Då 
behovet av att öka platsens attraktivitet och trygghet kvarstår föreslås 

kommunstyrelsen att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att 
installera trygghetsbelysning på Klostergatan mellan Svartbäcksgatan och 

Dragarbrunnsgatan. En trygghetsbelysning här bidrar till ökad trygghet på en 
mörk plats, ökad trivsel i stadsrummet samt att det möjliggör att sprida ut 

flöden i city genom att folk använder även denna passage. 
- Genomföra en förstudie kring trygghetsbelysning i Stadsträdgården  

I samband med ombyggnationen av Studenternas idrottsplats har nya 

verksamheter öppnat i och kring Stadsträdgården vilket skapat ökad rörlighet i 
Stadsträdgården kvällstid. Det ökande antalet invånare i industristaden bidrar 

även till detta. Detta gäller främst området mellan Nya Studenternas och 
Islandsbron. Bedömningen är att ökad belysning skulle öka tryggheten i 

området samt göra det mer attraktivt för fler att röra sig i Stadsträdgården. Hur 
en trygghetsbelysning i Stadsträdgården ska utformas behöver utredas 
närmare. Kommunstyrelsen föreslås där att hemställa till gatu- och 

samhällsmiljönämnden att genomföra en förstudie som ska resultera i 
konkreta förslag kring hur den faktiska och upplevda tryggheten i 

Stadsträdgården kan förbättras genom trygghetsbelysning. 

Förbättrad trygghetsbelysning på Klostergatan samt i Stadsträdgården bidrar även 
långsiktigt till att förbättra ekonomin för projekt som till exempel Valborgsfirandet och 
Kulturnatten då tillfälliga lösningar kring belysning på dessa båda platser inte behöver 

skapas för olika evenemang. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för installation av trygghetsbelysning på Klostergatan uppgår till 415 000 

kronor. 

Kostnad för att genomföra en förstudie kring trygghetsbelysning i Stadsträdgården 
uppgår till 250 000 kronor 

På grund av Covid-19 och den maxgräns på 50 personer som gäller för evenemang fick 
inte Allt ljus på Uppsala tillstånd att genomföras och ställdes in. Borttaget uppkomna 
projektkostnader kvarstår medel från uppdragsersättningen som utgått från 

kommunstyrelsen. Medel som är kvar uppgår till 415 000kr.  

På grund av Covid-19 och den smittspridning som var i våras hade Uppsala inte ett 
traditionellt Valborgsfirande. Därför behövdes inte alla planerade insatser av 
infrastruktur, kommunikation och trygghet genomföras vilket ledde till lägre kostnader 
och att medel finns kvar i projektbudgeten. Utav den uppdragsersättning som utgår 

från kommunstyrelsen till projektet Valborgssamverkan kvarstår 250 000kr. 

Förslaget är att kvarvarande medel från Allt ljus på Uppsala och Valborg istället 

används för att installera trygghetsbelysning på Klostergatan samt finansiera en 

förstudie kring trygghetsbelysning i Stadsträdgården.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 


