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Rapport avseende Trygghetsrond Lextorp 6 mars 2018 
 
   

Bakgrund 
 
 I kommunens olika styrande dokument, (MRP mm) betonas vikten av 
trygghetsskapande åtgärder. Detta är frågor som inte hanteras enbart i den 
enskilda nämnden/förvaltningen utan kräver ett samarbete mellan stadens olika 
verksamheter. 
Trygghetsronder har genomförts i Trollhättan under flera år och är en viktig del i 
det trygghetsskapande arbetet där människor får berätta vilka platser de 
upplever som trygga respektive otrygga och vilka önskemål om förändringar de 
har.   
 
Vad är en trygghetsrond? Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre 
närmiljö. Under trygghetsronden går man igenom ett område och systematiskt 
inventerar det ur trygghetssynpunkt. Alla invånare i Trollhättan ska ges tillfälle att 
komma till tals och en trygghetsrond ska genomföras i varje stadsdel. Företrädare 
för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan 
sedan agera utifrån sitt ansvar eller tillsammans med andra. 
Nationellt benämns trygghetsrond istället för ”Trygghetsvandring”. I Trollhättan 
har vi valt termen ”Trygghetsrond” för att inte blanda ihop det med våra ideella 
trygghetsvandrare som utför trygghetsvandringar. Här kan du läsa mer om 
trygghetsvandringar, som stöds av centrala brottsförebyggande rådet - BRÅ, 
http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/trygghetsvandringar.html  
 
Val av område: Arbetet med systematiska trygghetsronder kommer att beröra 
hela Trollhättan. Arbetet beräknas pågå under de närmaste fem åren med två-tre 
områden per år och det är Trygghetsgruppen som är ansvarig för genomförandet. 
Trygghetsgruppen är en samverkansgrupp kopplad till Folkhälsorådet med syfte 
att samordna och utveckla stadens förebyggande trygghetsarbete samt utgöra ett 
samverkansforum mellan Trollhättans Stad och ingående organisationer såsom 
polis, räddningstjänst och kriminalvård. Under mars 2018 genomfördes 
Trygghetsrond i Lextorp. 
 

http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/trygghetsvandringar.html
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Bostadsområdet Lextorp 

Lextorp är en stadsdel med drygt 4 300 invånare i södra Trollhättan. Området 
upplevde sin mest omfattande expansion under 1970- och 1980-talet, och rymmer 
idag samlingsplatser som Lextorpsskolan och Granngårdens närcentrum, med sitt 
utbud av aktiviteter och butiker. Mitt i stadsdelen ligger också Lextorpsskogen, ett 
stort naturområde som är perfekt för barnlek och promenader. På vintern är det 
här som man hittar Trollhättans kanske bästa pulkabacke. Bostäderna är ganska 
jämnt fördelade mellan småhus och flerbostadshus och med olika 
upplåtelseformer och storlekar. I Lextorp bor större andel barn o ungdom och 
ungefär lika många pensionärer som i kommunen som helhet. Betydligt fler har 
utländsk bakgrund, arbetslösheten är högre, medelinkomsten något lägre och 
andelen med eftergymnasiala studier lägre än i Trollhättans kommun som helhet.  

  

Metod 
Genomförande: Trygghetsronden består av flera delar och olika former av 
informationsinsamlande. Från Kommunala verksamheter i området har 
synpunkter inhämtats från både brukare, elever, anhöriga/vårdnadshavare och 
personal.  Informationen sammanställs i ett protokoll, analyseras och ligger till 
grund för eventuella förslag på åtgärder för att öka tryggheten 
Där det finns anledning till uppföljning genomförs en uppföljande trygghetsrond 
cirka sex månader senare, för att se vad som åtgärdats eller inte. I Lextorp 
genomfördes en uppföljande trygghetsrond 11 september 2018. 
 
Dokumentation: Protokoll från ronden skickas till berörda för kommentarer och 
läggs därefter ut på hemsidan: www.trollhattan.se/trygghetsrond 
 
Konkreta aktiviteter Trygghetsrond Lextorp 

• Framtagande av underlag från polis och kommun  
• Genomförande av trygghetsrond under kvällstid – boende och verkande i 

området, Tjänstepersoner inom Trollhättans Stad, Trygghetsvandrare, 
Grannsamverkansområden, personal från bostadsbolaget Eidar, personal 
från Lextorpsskolan m fl. Tre olika gångslingor genom området. Ronden 
dokumenteras i ett protokoll. 

• Enkäter till fritidsgård, förskolor, Lextorpsskolan, Bostadsbolaget Eidar, 
Granngårdens motionsanläggning, grannsamverkansområden, 
trygghetsvandrare samt personal i Trollhättans Stad 

http://www.trollhattan.se/trygghetsrond


  3 (5) 

 

(omsorgsförvaltningen samt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen) 
med arbetsplats i området  

• Extrafrågor från Skydd och säkerhet med anledning av ordningsvakterna i 
området 

Resultat 
 
A Protokoll från genomförd trygghetsrond (se 
www.trollhattan.se/trygghetsrond) 
 
B Enkätsvar från Fritidsgårdens besökare och personal (25 svar) 
20 av 25 upplever Fritidsgården som en säker och trygg miljö. 
15 uppfattar vägen till och från Fritidsgården som trygg. Av de sju som inte gör det, 
anges bristande belysning samt att det är otryggt i området som skäl. 
8 personer anger att det finns platser i området som man upplever sig otrygg på 
och några av svaren handlar om personer som samlas i grupper i området, vid 
skolan och att det körs bilar i hög fart på cykelvägarna. 
 
C Enkätsvar från förskola (personal, vårdnadshavare) (8svar) 
Samtliga vårdnadshavare upplever att deras barn har en trygg miljö på förskolan 
och reflektioner från barnen understryker detta. 48 av 50 känner sig trygga på 
vägen till och från förskolan. De som upplever sig otrygga har angett trafik, 
ombyggnation av vägar samt bristande belysning som skäl. 
 
D Lextorpsskolan personal, vårdnadshavare och elever (0 svar) 
Pga nationella prov och nyligen ifyllda enkäter från Skolinspektionen har 
skolledningen inte haft möjlighet att administrera enkäterna, varför inga svar 
inkommit. 
 
E Personal och hyresgäster, bostadsbolaget Eidar (0 svar) 
Inga svar har inkommit. 
F Personal och besökare Granngårdens motionsanläggning (0 svar) 
Inga svar har inkommit. 
 
G Grannsamverkansområden 
Personer från grannsamverkansområden deltog i trygghetsronden, men inga svar 
redovisas enbart från dem. 
 
H Trygghetsvandrare 
Trygghetsvandrare deltog i trygghetsronden, men inga svar redovisas enbart från 
dem. 

http://www.trollhattan.se/trygghetsrond
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I Personal, brukare/boende samt anhöriga, Omsorgsförvaltningen (0 svar) 
Inga svar har inkommit. 
 
J Personal Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (18 svar) 
13 av 14 ur personalen känner sig trygga på arbetsplatsen. Den som inte känner sig 
trygg anger bristande belysning och skymmande växtlighet vid parkeringen som 
anledning. 12 av 14 känner sig trygga på vägen till och från arbetet. Fyra ur 
personalen känner sig otrygga i Lextorp och det är Granngården kvällstid, cykelväg 
i skogen samt olika parkeringsplatser med bristande belysning som anges.  
3 av 4 besökare/kunder/klienter svarar att de känner sig trygga i Lextorp. 
Bilbränder anger den som känner sig otrygg vara anledning till detta. 
 
OBS! Enkätsvaren utgör ingen grund för att generalisera synpunkter, utan får 
betraktas som enskilda personers uppfattning om området. 

Analys av resultat  
Lextorp utgör en del av det geografiska område som omfattas av polisens 
områdespolisverksamhet och det har förekommit incidenter kopplade till 
narkotikahandel och gängrelaterad kriminalitet, även om den tidigare 
centrumbildningen förändrats i och med ombyggnation och att Eidar flyttar sitt 
huvudkontor till centrat. Även bilbränder har förekommit i området. Trollhättans 
Stad har även tillsammans med Eidar i perioder låtit väktare patrullera i området 
för att öka säkerheten och invånarnas känsla av trygghet. 
Resultatet av de olika faktaunderlagen som inhämtats tyder på att Lextorp i vart 
fall av vissa uppfattas som särskilt drabbat av kriminalitet eller otrygghet – Ett 
antal förbättringsområden har identifierats och åtgärder har genomförts/planeras 
för närvarande från ett antal olika huvudmän – främst när det gäller den fysiska 
miljön med belysning mm. 

Exempel på åtgärder, planerade och genomförda 
• Träd som skymde gatlampor har beskurits och sly rensas löpande 
• Ökad rondering av ordningsvakter under en period. 
• Laddstolpe som samlade ungdomar är borttagen. 
• Trästaket runt skolan är utbytt  
• Parkbänkar mot konstgräsplanen är borttagna 
• Utökad belysning runt skolan 
• Staket uppsatt för att hindra mopedåkning mellan skolan och 

konstgräsplanen 
• En djup brunn/hål är åtgärdat 
• Belysningskonsult anlitad i angränsade bostadsrättsförening 
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Återkoppling/Uppföljning 
Resultatet som framkommer i rapporten kommer att kommuniceras enligt: 

1.  Uppföljning med respektive huvudman 
2.  Rapporten sänds till de som deltagit och antecknat sig på sändlista 
3.  Dokumentationen läggs ut på Trollhättans Stads hemsida 
4.  Återrapportering i Trygghetsgruppen 

Sex månader efter trygghetsronden genomförs en uppföljande 
trygghetsrond – delar av denna kommer att kommuniceras med berörda 
 
 
 
Rapporten är sammanställd av: 
 
Hållbarhetsstrateg Peter Göthblad  0520- 497799 
peter.gothblad@trollhattan.se 
 
Och 
 
Hållbarhetsstrateg Gigi Cederholm 0520-497977 
gigi.cederholm@trollhattan.se 
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