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Kommunledningsförvaltningen 
Ingela Höij 
0171-62 62 54 
Ingela.hoij@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Startbeslut - Ripans förskola, Galgvreten 2:63 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 
upphandling av ny förskola i Galgvreten 2:63; Ripans förskola, för maximalt 68,5 
miljoner kronor. 

Ärendet 

Bakgrund 
Investering av ny förskola med markeringsbelopp 70 miljoner kronor ingår i 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget- och plan för 2021-2030 och 
2022-2031.   

Ärendets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2021-05-11 (UAN2021/201) 
att beställa en förskola av tekniska nämnden på Galgvreten 2:63. I samma beslut 
godkände nämnden en ökad driftkostnad med cirka 1,7 miljoner kronor (enligt 
kalkyl daterad 2021-05-05) och inventarieutgift med 1 miljon kronor. 

Tekniska nämnden beslutade 2021-06-16 (TF2021/401) att starta projektering och 
upphandling av ny förskola på Galgvreten 2:63 under förutsättning att 
kommunstyrelsen ger startbeslut för aktuell investering. Tekniska nämnden 
beslutade också att rivning/utrangering av befintlig förskolebyggnad budgeteras till 
en kostnad av 0,6 miljoner kronor. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge startbeslut för projektering och 
upphandling av ny förskola på Galgvreten 2:63. Tekniska nämnden föreslår att ur 
tekniska nämndens investeringsbudget för utbildnings- och arbetsmarknads-
nämndens fastighetsinvesteringar budgetera 68,5 miljoner kronor för ny förskola på 
Galgvreten 2:63. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen ge ett 
startbeslut för investeringar vars utgift ligger mellan 50 och 100 miljoner kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsutgifter 
Totala utgiften för investeringen kalkyleras till 69,5 miljoner kronor, varav förskola 
68,5 miljoner kronor och inventarier 1 miljon kronor. I kommunfullmäktiges 
investeringsplan ligger ett markeringsbelopp med 70 miljoner kronor.  

Driftkostnader 
Preliminär ökad driftkostnad beräknas till cirka 1,7 miljoner kronor. Hyreskostnaden 
för investeringen kalkyleras till cirka 4 miljoner kronor. Då nuvarande hyreskostnad 
uppgår till cirka 2,4 miljoner kronor blir nettokostnadsökningen 1,6 miljoner kronor. 
Därtill kommer kapitaltjänstkostnad med cirka 0,1 miljoner kronor. 
Hyreskostnadskalkylen är preliminär då siffrorna är i 2021 års nivå samt då 
komponentavskrivningar kan påverka den slutliga hyresnivån.  

Engångskostnader 
Totala engångskostnader för rivning och utrangering budgeteras inom tekniska 
nämnden och beräknas till cirka 0,6 miljoner kronor varav rivningskostnaden 
kalkyleras till cirka 0,4 miljoner kronor och utrangeringskostnaden till 0,2 miljoner 
kronor. 

Beslutsunderlag 
UAN 2021/201 (inklusive kalkyl daterad 2021-05-05 samt förstudie) 
TF 2021/401 
 
 
 
Daniel Nilsson 
Tf ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Ingela Höij 
Controller, kommunledningsförvaltningen 
Enköpings kommun 
 

 
Beslutet skickas till: 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd för kännedom 
Teknisk nämnd för kännedom
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Paragraf 86 Ärendenummer UAN2021/201 

Beställning ny förskola i väster - Ripans förskola 

Beslut 
1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med 
cirka 1,728 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210505), vilket innebär en årlig 
kostnad på 3,9 miljoner, för en ny förskola placerad på fastigheten Galgvreten 2:63 
med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns ramprogram. 
 
2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden en ny 
förskola på Galgvreten 2:63. 
 
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en inventarieinvestering 
på 1 miljoner kronor i projektet. 

Särskilda yttranden 
Ledamot Margareta Ekblom (NE) lämnar följande särskilda yttrande: 
"Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden påminner om att Tekniska Nämnden är 
de som ansvarar att driva frågan om möjligheter att trimma kostnaderna för 
byggnationer. Vår nämnd saknar underlag som förklarar varför att uppföra samma 
typförskola upprepade gånger inte ger möjligheter till större besparingar. Vår 
nämnd ansvarar för verksamheten och eventuella förändringar som påverkar 
verksamheten negativt måste förankras i Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden innan de genomförs." 

Beskrivning av ärendet 
I januari 2020 (UAN2019/775) beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
förstudier på tre nya förskolor i Enköpings tätort. Detta för att vi ser att barnantalet 
ökar med 450 barn fram till 2030. Den största ökningen sker enligt 
befolkningsprognosen fram till 2025. I beställningen av förstudien fanns också 
uppdraget att jämföra kommunens typförskola som vi byggt i Örsundsbro, Grillby, 
Korsängen och Hummelsta med Skanskas typförskola alternativ D som tagit fram i 
Kommentus upphandling av typförskolor. 
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Utbildningsförvaltningens bedömning 
Under perioden som förstudien tagits fram har vi haft kontakt med representanter 
från Skanska för att jämföra vår typförskola med deras alternativ D som är för 144-
160 barn. Under mötena har det framkommit att de fått feedback även från andra 
aktörer och därför tagit fram två alternativ på planlösning. Skillnaden är att i 
alternativ 2 så har de flyttat personalutrymmena till våning två för att möjliggöra att 
fler barn och ”avdelningar” ska få plats på bottenvåningen. Konsekvensen av detta 
blir att matsalen måste delas på två och hamnar både på botten- och 
övervåningen. Det i sig medför också en merkostnad kring måltidspersonalen med 
en 50% tjänst. I båda alternativen så ser vi planlösningen får konsekvenser som 
medför en extratjänst på 50%. I och med att vi inte vill att obehöriga rör sig i 
byggnaden under dagen vid hämta-/lämna situationer. Under en pandemi kan 
denna tjänst komma att behöva utökas. I Skanskas måste alla barn gå in genom 
entréer lokaliserade på samma plats långt ifrån ”avdelningarna”. I vår planlösning 
kommer föräldrarna in på fyra håll, över och undervåningen, och kan då också 
lämna barnen i direkt anslutning till verksamhetsutrymmen. 

Vi skulle kunna utreda möjligheten att minska investeringskostnaden på vår 
typförskola. Vi skulle kunna utreda möjligheten att minska totala antalet 
kvadratmeter inomhus i byggnaden och även minska antalet kvm/barn i utemiljön. 
Detta innebär också att vi måste frångå det nyckeltal som UAN beslutet i 
ramprogrammet med 7,5 kvm/barn inomhus och även 30 kvm/barn i utemiljön. Ett 
arbete med att titta på denna möjlighet och också revidera underlag kommer skjuta 
fram projektet 6-9 månader ytterligare i tid. Vilket betyder att förskolan står klar 
tidigast 2025. Att revidera alla handlingar innebär också i sig en kostnad. Så den 
totala investeringen kommer inte minska med x kr i denna byggnation men kanske 
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närma sig den summan under de kommande förskolorna som byggs. Detta är 
också beroende av upphandlingen och indexuppräkning beroende på när 
detta skulle var aktuellt. Vi har fram till idag behållit investeringen på vår egen 
typförskola på 70 milj kr även om index stigit i snitt 2,1 % varje år. Det i sig visar att 
vi hela tiden arbetar med att hålla investeringen nere och arbetar aktivt med att 
effektivisera och välja mer ekonomiska lösningar i projektet. 

Skillnaden i driftkostnad på vår typförskola och Skanskas alternativ D är ca 400 
tkr/år. Den konsekvensen vi ser med Skanskas förslag är att vi behöver en 
heltidstjänst till på förskolan. En heltidstjänst kostar förvaltningen ca 400 tkr/år. 
Räknar vi på den kostnaden så kan vi dra slutsatsen att vår förskola är bättre 
lämpad att på ett mer flexibelt och hållbart sätt att bedriva verksamhet i men att vi 
också att vi över tid får en lägre driftkostnad. 

I detta projekt så ser vi också och vi ska hitta en mer långsiktig och ekonomisk 
lösning för Sagogrändens förskola och även Nattugglans förskola som är 
kommunens kväll-/natt- och helgverksamhet som ligger tillsammans med 
Sagogränden. Sagogränden ligger idag i EHB:s lokaler där kontrakten går ut inom 
några år. EHB har i dialog med förvaltningen lämnat önskemålet att vi 
omlokaliserar våra verksamheter så att de kan renovera upp lokalerna och göra 
om dem till lägenheter. Här ser vi en möjlighet att hjälpa EHB och att även i 
framtiden fortsätta samarbetet med att de kanske har möjlighet att uppföra en 
förskola åt oss. Denna möjlighet finns inte idag men kommer utredas vidare vid 
nästa gång vi behöver uppföra en ny förskola. 

Förvaltningens bedömning är därför att vi ska bygga vår egen typförskola och 
starta arbetet omgående för att också kunna avlasta och flytta in Sagogrändens 
förskola samt Nattugglansverksamhet så fort som möjligt. 

Driftkostnaderna blir de samma för båda förskolorna i och med att vi måste utöka 
med en tjänst i Skanskas alternativ. I vår egen förskola kommer vi då få 284 kvm 
större inomhusyta, vi kommer få en bättre flexibilitet och kan tex utöka ytterligare 
med en bussavdelning eller uteavdelning och en planlösning som gör att vi kan 
hålla driftkostnaderna nere över tid. 

Bilagor/Beslutsunderlag: 
Arende_06_Bilaga_01_Förstudierapport Ripans förskola-Västra Enköping 200412 
Arende_06_Bilaga_02_Enköpings typförskola vån 1 
Arende_06_Bilaga_03_Enköpings typförskola vån 2 
Arende_06_Bilaga_04_Kalkyl Enköpings kommuns typförskola 210505 
Arende_06_Bilaga_05_Placeringstest Typförskola EK 
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Arende_06_Bilaga_06_Skanska SKR alt D förslag 1 vån 1 
Arende_06_Bilaga_07_Skanska SKR alt D förslag 1 vån 2 
Arende_06_Bilaga_08_Skanska SKR alt D förslag 2 vån 1 
Arende_06_Bilaga_09_Skanska SKR alt D förslag 2 vån 2 
Arende_06_Bilaga_10_Kalkyl Skanskas typförskola 210322 
Arende_06_Bilaga_11_Placeringstest Skanska Alt D 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med 
cirka 1,728 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210505) för en ny förskola placerad 
på fastigheten Galgvreten 2:63 med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns  
ramprogram. 

2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställer av tekniska nämnden en ny 
förskola på Galgvreten 2:63. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en inventarieinvestering 
på 1 miljoner kronor i projektet. 

Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 5 
maj 2021. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar över ärendet till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
1. Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

2. Mats Flodin (M) yrkar på att beslutsmening 1 ska ha ett tillägg som lyder "vilket 
innebär en årlig kostnad på 3,9 miljoner"  
Mats Flodins (M) ändringsyrkande gällande förslag till beslut 1 är i sin helhet:  
"1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner en ökad driftkostnad med 
cirka 1,728 miljoner kr/år (enligt kalkyl daterad 210505), vilket innebär en årlig 
kostnad på 3,9 miljoner, för en ny förskola placerad på fastigheten Galgvreten 2:63 
med plats för 160 barn enligt Enköpings kommuns  ramprogram.” 
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Beslutsgång 
Ordförande Mats Flodin (M) frågar nämnden om de kan besluta genom 
acklamation i enlighet med tilläggsyrkandet för beslutspunkt 1 och enligt 
förvaltningens förslag på beslutspunkt 2 och 3.  
 

Ordföranden finner att så sker.  

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen Tekniska nämnden 

Kommunledningsförvaltningen



Arende_08_Bilaga_04_kalkylunderlag Enköpings kommun typförskola 210505.xlsx

Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning Datum

Driftansvarig nämnd: Utbildnings- och arbetsmarknadsnäm

Projektnamn: Ripans förskola

Förstudie:  Ripans förskola 20210218

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift 69 500 000
Förändring driftkostnad per år 1 728 000

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär
Beskrivning

2021 2022 2023 2024 2025
Bokförda värden/utrangeringar SBF 227 000
Rivning- som kostnad SBF 400 000
Evakueringskostnader SBF
Försäljningar
Flyttkostnader KLF
Minskade intäkter
Övriga resultatpåverkande poster, specificera
Summa 627 000 0 0 0 0

 

Enköpings kommuns typförskola

2021-05-05



Arende_08_Bilaga_04_kalkylunderlag Enköpings kommun typförskola 210505.xlsx

Kalkylunderlag investeringar
Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

1,50%

Investeringsutgifter
(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m) Utgift

Nyttjande-
period

Avskriv-
ning Ränta

Kapital-
tjänst-

kostnad
Hyres-

indikation
Fastighet SBF 68 500 000 4 000 000 kr
Inventarier KLF 1 000 000 10 100 000 15 000 115 000
Summa 69 500 000 100 000 15 000 115 000

Förändring av hyreskostnader

Nuvarande hyra (-) KLF -2 387 000 Nattugglan 1 276 tkr 
Ny hyresnivå (+) SBF 4 000 000 Sagogränden 1 111 tkr
Summa hyresförändring 1 613 000

Förändring av verksamhetens övriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, 
förbrukningsmaterial m m)

Ökning (+)/
minskning (-)

Föränd-
ring i tkr

KLF 0
KLF 0
KLF 0
KLF 0

Summa 0

Förändring av verksamhetens intäkter
(uthyrning, försäljning m m)

Ökning (-)/
minskning (+)

Föränd-
ring i tkr

KLF 0
KLF 0

KLF 0
Summa 0

Summa förändring driftkostnad 1 728 000
Nämndens delfinansiering (-) 0
Total förändring av driftkostnad 1 728 000

Investeringen tas i bruk ÅÅÅÅ-MM
Driftkostnad per månad *) 144 000

Driftkostnad per år 2021 2022 2023 2024 2025

Driftkostnad per år 864 000 864 000

2021-05-05
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Paragraf 71 Ärendenummer TF2021/401 

Startbeslut - Ripans förskola, Galgvreten 2:63 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att starta projektering och upphandling av en ny 

förskola på fastigheten Galgvreten 2:63. 
 

2. Av tekniska nämndens investeringsbudget för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 68,5 
miljoner kronor. 

Tekniska nämnden för egen del 
1. Tekniska nämnden beslutar att starta projektering och upphandling av en 

ny förskola på fastigheten Galgvreten 2:63 under förutsättning att 
kommunstyrelsen ger startbeslut för aktuell investering. 
 

2. Tekniska nämnden beslutar att riva befintlig förskolebyggnad på 
fastigheten Galgvreten 2:63. Rivning och utrangering budgeteras av 
tekniska nämnden till en kostnad av 600 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att av tekniska nämnden 
beställa en ny förskola på fastigheten Galgvreten 2:63 (UAN2021/201). 
I beslutet ingår beslut om förändrad driftsbudget, se bilaga. Förskolan ska vara 
enligt Enköpings kommuns ramprogram för förskolor med plats för upp till 160 barn 
(8 avdelningar) och enligt genomförd förstudie. 

Solurets förskola, som idag är placerad på fastigheten Galgvreten 2:63, är utrymd 
med anledning av inomhusmiljöproblem. Förskolan planeras att rivas innan 
produktion av ny förskola startar. Förskolans verksamhet är idag placerad i 
Enköpings hyresbostäders lokaler på Hornugglegränd. Verksamheten är idag 
uppdelad i förskolorna Sagogränden och Nattugglan, där den senare även har 
kväll- /natt- och helgverksamhet, vilket planeras rymmas i den nya förskolan Ripan 
på Galgvreten 2:63. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samarbetat med utbildningsförvaltningen i 
framtagandet av förstudien gällande ny förskola på fastigheten Galgvreten 2:63. 

I förstudien har även en jämförelse med Addas (före detta SKL Kommentus) 
förskola enligt ramavtal med Skanska genomförts. Jämförelsen har genomförts ur 
ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv. Sammanfattningsvis kan resultatet av 
jämförelsen beskrivas med att Skanskas förskola ur ett verksamhetsperspektiv är 
något mer krävande. Risken finns att det kommer att behövas fler personal både 
för pedagogik och för måltid. Ur ett ekonomiskt perspektiv har en kalkyl med 
Skanskas alternativ tagits fram. Den visar en investeringsutgift på cirka 62 miljoner 
kronor, alltså cirka 8 miljoner lägre än Enköpings kommuns typförskola.  

Dock är utbildningsförvaltningens bedömning att driftkostnader inte förändras i 
jämförelse med Enköpings kommuns typförskola på grund av fler personal.  
En utförlig beskrivning av jämförelserna finns i förstudien, se bilaga. 

Förstudien har även haft i uppdrag att genomlysa möjligheten att minska 
investeringsutgiften, och därigenom även driftkostnad. Detta har gjorts genom att 
titta på tekniska lösningar som kan vara ekonomiskt fördelaktiga och ytor som 
skulle kunna minskas. Kalkylen för förskolan har därigenom kunnat minska från 70 
till 68,5 miljoner kronor. 

Ekonomi 
Förskolans investeringsutgift är kalkylerad till 68,5 miljoner kronor. I tekniska 
nämndens totala budget för 2021 som är avsedd för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens fastigheter inryms denna investering. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på en preliminär 
hyra, som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 68,5 miljoner kronor. 

Driftbudget 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvar är att fatta beslut om 
finansiering av förändrad driftskostnad. Den förändrade driftskostnaden är 
beräknad till 1 728 000 kr/år, fördelad enligt följande: 

Ny hyra (enligt preliminär hyresberäkning)    3 900 000 kr/år 
Befintlig hyra (EHB)   - 2 287 000 kr/år 
Inventarier UPN (kapitaltjänst)       115 000 kr/år 
Summa (förändrad driftskostnad)    1 728 000 kr/år 
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Tidplan 
Uppförande av ny förskola på fastigheten Galgvreten 2:63 planeras vara klar till 
våren 2024 och inflytt av verksamhet till höstterminen 2024. 

Rivning 
Engångskostnader som konsekvens av rivning och utrangering av bokfört värde 
betraktas inte som värdehöjande åtgärder. Dessa budgeteras därför av samhälls-
byggnadsförvaltningen och kostnadsförs det år rivningen sker. 

Bokfört värde uppgår till cirka 200 000 kronor och rivningen är kalkylerad till cirka 
400 000 kronor. 
  
Bilaga: Beslut UAN2021/201, datum 2021-05-19 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att starta projektering och upphandling av en ny 

förskola på fastigheten Galgvreten 2:63. 
 

2. Av tekniska nämndens investeringsbudget för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 68,5 
miljoner kronor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
1. Tekniska nämnden beslutar att starta projektering och upphandling av en 

ny förskola på fastigheten Galgvreten 2:63 under förutsättning att 
kommunstyrelsen ger startbeslut för aktuell investering. 
 

2. Tekniska nämnden beslutar att riva befintlig förskolebyggnad på 
fastigheten Galgvreten 2:63. Rivning och utrangering budgeteras av 
tekniska nämnden till en kostnad av 600 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att starta projektering och upphandling av en ny 

förskola på fastigheten Galgvreten 2:63. 
 

2. Av tekniska nämndens investeringsbudget för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 68,5 
miljoner kronor. 



Protokollsutdrag  4 (4) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-16  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
1. Tekniska nämnden beslutar att starta projektering och upphandling av en 

ny förskola på fastigheten Galgvreten 2:63 under förutsättning att 
kommunstyrelsen ger startbeslut för aktuell investering. 
 

2. Tekniska nämnden beslutar att riva befintlig förskolebyggnad på 
fastigheten Galgvreten 2:63. Rivning och utrangering budgeteras av 
tekniska nämnden till en kostnad av 600 000 kronor. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Upplevelsenämnden
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 Grovdiskmaskin utan granuler innebär att godset måste fördiskas för hand 
vilket är slitsamt och tar extra tid. Beräknad extra arbetstid om 45 min per 
dag ger en årskostnad på 35 000 kr/år eller 350 000 kr/10 år  

 Saknas städförråd samt förråd för nonfood (papper/plast etc.) inritat 
torrförråd är för trångt med smal passage  

 Det är ett dåligt ergonomiskt utformat kök som kommer vara tungarbetat. 
Flöden är ej anpassade efter verksamhetens uppdrag. Svårarbetat då 
logistiken vid flera utrymmen inte är genomtänkt. T ex vid dietspis (ej plats 
för vagn, ej tillgång till skafferiskåp/hylla/redskap) Flera trånga utrymmen. 
Ont om plats för rent o orent gods i diskrum. Flöden från varumottagning till 
förvaring kräver omlastning vilket gör att allt måste lyftas en extra gång i 
trångt utrymme. Varumottag ej anpassat med flöden för att kunna ta emot 
varor under produktion/servering 

 Ljud från diskrummet kommer troligen läcka ut till matsalen då man inte 
kan arbeta med stängda dörrar.  

 Det känns tråkigt att all fin pedagogik som vi vinner med att ha öppna kök 
där barnen ser köket och träffar kockarna över serveringsbaren inte uppnås 
i dessa förslag. 







 

 

 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-atgarder/
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