Sammanställning av rapport från
Trygghetskartan 2014
Bakgrund

Ulricehamns kommun är en av samarbetskommunerna i Jämställdhetskartan. Under hösten 2014
valde kommunen att genomföra en undersökning genom verktyget Trygghetskartan. Under en
tidsperiod mellan den 1:a oktober till sista november 2014 var Trygghetskartan aktiverad för
Ulricehamns kommuninvånare.

Genomförande

Den 1a oktober 2014 startades undersökningen upp och kommuninvånarna kunde delta
genom att klicka på en länk på kommunens hemsida såväl som på Jämställdhetskartans sida
för Ulricehamn. Under tiden spreds information om verktyget och undersökningen bland
invånarna, främst av kontaktpersonerna i kommunen. Personal på biblioteket,
familjecentralen och Ungdomens hus fick information hur verktyget skulle användas, i syfte att
de skulle kunna hjälpa personer som ville rapportera in svar på plats. Jämställdhetskartan
bjöds in att presentera samarbetet i stort samt Trygghetskartan specifikt i såväl Rotary
Ulricehamn som i Kommunstyrelsen.

Resultat

Undersökningen fick en oerhört god respons med 111 antal markerade platser, sträckor och
områden samt 78 antal respondenter. Vi är övertygade om att det goda resultatet är en
kombination av en framgångsrik informationskampanj och ett användarvänligt verktyg.
Svaren visar på en viss spridning vad gäller kön och ålder vilket ger kommunen ett ganska
brett underlag för jämställd planering.
På uppdrag av kommunen har Winnet Västra Götaland genomfört en analysrapport av
resultaten och de markerade otrygga områden som framkom ur trygghetsundersökningen.
Rapporten ligger på kommunens hemsida för påseende.

Uppföljning

Samhällsutvecklingsenheten har tagit fram ett uppföljningsförslag baserad på
Trygghetskartans resultat. Arbetet med uppföljningsförslaget påbörjades i juli 2015. En
majoritet av de synpunkter som berör Samhällsutvecklingsenheten handlar om brist på
belysning på gång- och cykelvägar. De synpunkter som inte berör Samhällsutvecklingsenheten
kommer att överlämnas till andra berörda instanser såsom Trafikverket, kommunens
servicesektor, och polis.
En del av de områden som markerades flest gånger i Trygghetskartan har prioriterats högst i
uppföljningsförslaget. Ett exempel på en sådan åtgärd är sträckan på Banvallen mellan
reningsverket och Skottek. På sträckan framkom många synpunkter på att det saknas
belysning. Utbyggnad av belysning har därför påbörjats och sträckan planeras att kompletteras
med ca 60 st nya belysningspunkter.
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Ett annat exempel på åtgärder som är kopplade till Trygghetskartan är förbättring av belysning
vid vissa övergångställen i Ulricehamns tätort. En belysningsutredning är beställd i samband
med uppföljningsförslaget där syftet är att utreda belysningen i Ulricehamns tätort och
kransorter.
En anledning till att så stor andel av synpunkterna handlar om belysning beror troligtvis på att
undersökningen utfördes under den mörka tidsperioden oktober-november. Nästa
trygghetsundersökning bör därför genomföras under en annan årstid i framtiden.
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