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Yrkande angående – Inriktning för arbetet med trygghetspunkter i Göteborgs 
Stad 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att projektera för ordningsvakter 
proportionerligt fördelade utifrån befolkningstätheten i stadens fyra 
stadsområden. 

2. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
med ett förslag på vaktbeskydd av särskilt utsatta lokaler inklusive en 
kostnadsberäkning för extra skydd. 

3. I övrigt bifalles tjänsteutlåtandet. 

Yrkandet 
Enligt likhetsprincipen, ska samhället under krisberedskap så långt som det är 
möjligt skötas på samma vis som under normala förhållanden. Det är viktigt att ha 
med i beräkningarna hur en del av invånarna kan komma att reagera och agera 
vid krissituationer när eventuella svårigheter uppstår runt exempelvis 
införskaffning av mat, mediciner och vatten. 
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Inriktning för arbetet med trygghetspunkter i 
Göteborgs Stad  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att projektera för trygghetspunkter 
proportionerligt fördelade utifrån befolkningstätheten i stadens fyra stadsområden och 
med ett riktmärke om minst en trygghetspunkt på nivå 3 (i enlighet med 
tjänsteutlåtandet) per 30 000 invånare. 

2. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att inom ramen för den pågående förstudien 
gällande krisförberedande åtgärder för vård- och omsorgsboenden inkludera en 
analys kring behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre samt för 
personer med funktionsnedsättning. 

3. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 
förslag på lokaler, inklusive kostnadsberäkning för fastighetsanpassningar samt en 
möjlig tidplan. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har i samverkan med 18 förvaltningar och bolag samt 
Räddningstjänsten Storgöteborg genomfört en utredning kring stadens behov av att införa 
trygghetspunkter, i enlighet med uppdrag i Göteborgs Stads plan för arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar (1446/20, 2021-01-28 § 14). På en trygghetspunkt ska 
boende och besökare i händelse av långvariga elavbrott eller vid andra större kriser få 
information samt grundläggande behov tillgodosedda, så som vatten, mat, värme och i 
särskilda fall någonstans att sova. En lokal som ska fungera som trygghetspunkt behöver 
därmed förses med reservkraft samt möjlighet att ansluta nödvatten. Trygghetspunkter 
kan ses som ett kommunalt åtagande som kräver en övergripande planering avseende 
investeringar, organisation, logistik, försörjning, underhåll och övning. 

Stadsledningskontorets utredning visar att minst en trygghetspunkt per 30 000 invånare 
fördelad efter befolkningens storlek i stadens fyra stadsområden skulle kunna vara en 
rimlig nivå att starta på. Stadsfastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att genomföra en 
projektering kring trygghetspunkter, med förslag på lokaler, kostnadsberäkningar för 
investeringar och fastighetsanpassningar samt en tidplan. Stadsfastighetsnämnden 
föreslås även få i uppdrag att analysera behovet av anpassade trygghetspunkter för äldre 
och personer med funktionsnedsättning. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-06-03 
Diarienummer 1382/21 
 

Handläggare  
Margareta Romare, Peter Loewenstein 
Telefon: 031-368 02 47 
E-post: margareta.romare@stadshuset.goteborg.se  
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Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandet avser 
stadsledningskontoret att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag kring hur 
arbetet med att driva trygghetspunkter ska organiseras inom staden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Inom ramen för utredningen gjordes en grov uppskattning av kostnader för att installera 
reservkraft och nödvattenanslutning. Ett antal antaganden behövde göras och beräkningen 
utgår från ett exempel på 22 trygghetspunkter (redovisas utförligare under rubriken 
Fördelning per stadsområde). Vidare antogs att fem trygghetspunkter kan dela på ett 
mobilt reservkraftverk och ett nödtankspaket. I så fall erhålls en uppskattad 
investeringskostnad på cirka 18 miljoner kronor eller cirka 800 000 kronor per 
trygghetspunkt.  

Mer preciserade och utförliga kostnadsberäkningar behöver dock göras i samband med en 
projektering. Det finns även behov av att utreda om fast reservkraft skulle behövas i vissa 
byggnader, vilket skulle kunna medföra ökade kostnader. Om kommunfullmäktige ger 
stadsfastighetsnämnden uppdragen som föreslås i detta tjänsteutlåtande kommer 
stadsfastighetsnämnden att få bidrag från stadens så kallade 2:4-medel för att genomföra 
dessa. Med 2:4-medel avses de statliga anslagen till kommunernas arbete med 
krisberedskap och civilt försvar. Dessa medel får dock inte användas till investeringar, 
men däremot till uppdraget att genomföra inledande planerings- och projekteringsarbete 
gällande trygghetspunkter. Stadsledningskontoret bedömer därmed att kommunala medel 
inte behöver tas i anspråk för stadsfastighetsnämndens projekteringsuppdrag. 

Nationellt pågår en diskussion om att kommunerna även skulle behöva 
investeringsbidrag, exempelvis för kostsamma investeringar i reservkraft och utbyggnad 
av just trygghetspunkter. Bland annat Sveriges kommuner och regioner, SKR, driver på i 
denna fråga. Senast 1 november i år ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, lämna förslag på åtgärder som kan stärka det civila försvaret i budgetpropositionen 
för 2023. I dagsläget är det ännu osäkert om det blir några statliga bidrag. Om inte 
behöver investeringskostnaden rymmas inom den kommunala budgeten.  

Utöver investeringskostnader finns löpande driftskostnader, så som transportkostnader, 
inköp och lagring av bränsle, förvaring och underhåll av reservkraftaggregat och 
vattentankar, testkörning av reservkraft, kostnader för att bemanna en aktiverad 
trygghetspunkt, kostnader för inventarier samt förbrukningsmaterial med mera. I ett 
aktiverat läge kan det i värsta fall röra sig om att behöva bemanna trygghetspunkter under 
flera dygn. Stadsledningskontoret ska, parallellt med stadsfastighetsnämndens uppdrag, 
arbeta vidare med ett förslag gällande organisering, inklusive en närmare 
kostnadsberäkning. Stadsledningskontoret gör bedömningen att driften av 
trygghetspunkter i huvudsak behöver finansieras via den kommunala budgeten, även om 
möjlighet till viss finansiering via 2:4-medel kan finnas. 

I dagsläget innehåller eventuellt berörda nämnders långsiktiga investeringsplaner inte 
åtgärder för trygghetspunkter och andra förmågehöjande investeringar. Därför har 
stadsledningskontoret inom ramen för Förutsättningar för budget 2023 nominerat in ett 
kommuncentralt investeringsutrymme för åtgärder för att stärka stadens krisberedskap för 
kommunfullmäktige att värdera i budget för 2023. Eventuella framtida åtgärder som 
kräver en kommunal finansiering kräver därmed att ett investeringsutrymme tillförs eller 
att omprioritering sker inom befintliga ramar och investeringsplaner. Som framgår av 
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förutsättningar för budget behöver även ansvarsfördelningen avseende så väl 
anläggningsägande och löpande drift fortsatt utredas för en rad av de förmågehöjande 
åtgärderna. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om kommuncentrala 
investeringsmedel för krisberedskaps- och förmågehöjande insatser i budget för 2023, ser 
stadsledningskontoret behov av att kontoret får i uppdrag att utreda och föreslå den 
framtida ekonomiska ansvarsfördelningen mellan berörda parter i kommunkoncernen. 
Det gäller så väl anläggningsägande, budgetfördelning som ansvar för investering, drift, 
underhåll och tillsyn av de krisberedskapsfunktioner och anläggningar som lyfts fram i 
Förutsättningar för budget 2023–2025.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Planeringsarbetet avseende trygghetspunkter har ingen direkt påverkan på miljö eller 
klimat. Men aktiverade trygghetspunkter, som behöver drivas med reservkraft för att 
säkerställa tillgång till el och vatten, har i dagsläget en negativ effekt ur en ekologisk 
synvinkel. Reservkraftaggregat drivs idag generellt med diesel, vilket ger både 
avgasutsläpp och ökat buller i närmiljön. I framtiden kan eventuellt annan teknik komma 
att ersätta eller komplettera diesel. I Överkalix testas exempelvis vätgasdriven 
bränslecellsteknik som ett fossilfritt alternativ vid drift av reservkraftaggregat. Det sker 
inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan IT Norrbotten, Vattenfall och Post- och 
Telestyrelsen, PTS.  

Bedömning ur social dimension  
Påverkan på människors liv kan antas bli stor i händelse av långvarigt elavbrott eller 
andra kriser eller till och med krig, som gör att trygghetspunkter behöver aktiveras. 
Synnerligen stor påverkan blir det om människor tvingas lämna sin hem, som vanligtvis 
står för tryggheten i vardagen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör bedömningen att cirka 20 
procent av de boende vid en evakuering behöver samhällets hjälp för att klara sig. Övriga 
kan få hjälp av släkt och vänner eller själva söka annat boende. Generellt går det att anta 
att redan utsatta och resurssvaga grupper har större behov av samhällets hjälp, då det egna 
skyddsnätet ofta är mindre. Särskilt viktigt är att informationsspridningen anpassa utifrån 
olika gruppers behov.  

Kompetens om människors olikheter utifrån bland annat ett barn-, äldre-och 
funktionshinderperspektiv är avgörande för att mottagandet på en trygghetspunkt ska 
fungera tillfredsställande. Det är viktigt att trygghetspunkterna utformas i enlighet med 
detta, för att uppnå en så trygg vistelse som möjligt i en utsedd trygghetspunkt. 

Vikten av att ha bemanning dygnet runt är stor, med trygghetsvärdar, tillgång till krisstöd 
samt även sjukvårdspersonal och eventuellt väktare. Även tillgång till tolkar och 
information på olika språk är avgörande trygghetsskapande åtgärd. 
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Det pågår för närvarande en förstudie på lokalförvaltningen gällande krisförberedande 
åtgärder för vård- och omsorgsboenden, vilket inkluderar att analysera behovet av 
investeringar i reservkraft, nödvatten och robust IT-infrastruktur på sådana boenden. 
Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget behöver utvidgas till att också omfatta en 
utredning gällande behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre med stöd- 
och vårdbehov och för personer med funktionsnedsättning.  
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Ärendet  
Stadsledningskontoret föreslår att stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att projektera för 
trygghetspunkter proportionerligt fördelade utifrån befolkningstätheten i stadens fyra 
stadsområden och med ett riktmärke om minst en trygghetspunkt per 30 000 invånare. 
Stadsfastighetsnämnden ska återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag på 
lokaler, kostnadsberäkningar och tidplan.  

Beskrivning av ärendet 
I Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023 
(1446/20, 2021-01-28 § 14) anges ett antal prioriterade åtgärder under innevarande 
mandatperiod. En av dessa åtgärder är ”Planering för utrymning och inkvartering samt 
utreda behov av att etablera trygghetspunkter i staden (omfattning, kravspecifikation)”. 

Arbetet med utredningen kring trygghetspunkter har pågått under vintern och våren 2022 
på stadsledningskontoret, med deltagande av flera förvaltningar och bolag. Fyra 
övergripande områden ingick i utredningen: 

1. Analysera behovet av antalet trygghetspunkter och inventera tillgängliga lokaler i 
staden 

2. Kartlägga (övergripande) vilka typer av investeringar som skulle krävas för att 
uppgradera befintliga lokaler till trygghetspunkter (teknisk 
utredning/kravspecifikation) 

3. Analysera behovet av trygghetspunkter för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

4. Analysera organisering av trygghetspunkter och möjlig ansvarsfördelning inom 
staden 

Stadsledningskontoret lämnar förslag som ryms inom de tre första områdena enligt ovan 
(punkt 1-3). Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen, kommer 
stadsledningskontoret återkomma med ett förslag kring ansvarsfördelning inom staden 
när det gäller drift av trygghetspunkterna (punkt 4). 

En grundläggande funktion på en trygghetspunkt, utöver att erbjuda nödställda att vistas i 
lokalerna kortare eller längre tid, är att Göteborgs Stad löpande ska kunna ge uppdaterad 
och tillförlitlig information till invånarna och även besökare. Det är särskilt angeläget om 
Göteborgs Stads gemensamma prioriterade digitala kommunikationskanaler inte fungerar, 
exempelvis vid långvariga elavbrott. Men vid större kriser skulle det sannolikt finnas 
behov av att göra information tillgänglig på ytterligare platser runt om i staden. Enligt 
Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation ska varje förvaltning och bolag ta fram 
en plan för alternativa kanaler för kriskommunikation, exempelvis trappuppgångar, 
bibliotek, medborgarkontor, kollektivtrafikens hållplatser, informationstavlor med mera. 
Därför ingick det inte i utredningen kring trygghetspunkter att identifiera sådana 
ytterligare informationskanaler, då det redan är ett arbete som pågår i staden. 
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Följande 18 förvaltningar och bolag samt Räddningstjänsten Storgöteborg deltog i olika 
skeden i arbetet. 

• Förvaltningar/bolag med koppling till lokaler: lokalförvaltningen, 
fastighetskontoret, trafikkontoret, idrott- och föreningsförvaltningen, 
kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningen, demokrati och medborgarservice, 
Higab, Got Event, Framtiden 

• Fyra regionala socialförvaltningar: socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, 
Nordost, Sydväst 

• Förvaltningar som ansvarar för vård och omsorg: Äldre samt vård- och 
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd 

• Förvaltningar, bolag och förbund med kompetens inom reservkraft och 
nödvatten: Göteborg Energi AB, förvaltningen kretslopp och vatten, 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

Bakgrund - förändrad hotbild 
Alla kommuner i Sverige har i uppdrag att stärka såväl den fredstida krisberedskapen som 
det civila försvaret för att kunna möta svåra samhällsstörningar, som kan medföra avbrott 
i exempelvis el- och vattenförsörjningen samt tele- och datakommunikation. Bakgrunden 
är bland annat risk för eskalerande gråzon (antagonistiska attacker i gråzon mellan fred 
och krig) samt krigsfara och krig. Även risken för negativa effekter kopplade till 
klimatförändringar gör att hoten mot samhällets funktionalitet kan antas öka. 

MSB rapporterade 10 maj i år in förslag på åtgärder till regeringen för att stärka det civila 
försvaret under åren 2023–2025. Ett av förslagenrör utbyggnad av kommunala 
trygghetspunkter där allmänheten kan söka skydd, livsmedelsförsörjning inklusive vatten, 
med mera. Även vikten av investeringar i reservkraft lyfts fram. 

Arbetet med trygghetspunkter har aktualiserats i många kommuner i Sverige och kan 
härröras från en förändrad hotbild. Frågan har fått än högre prioritet i landets kommuner 
efter Rysslands krigsföring i Ukraina. Uppdraget att projektera för trygghetspunkter samt 
ta ställning till om Göteborgs Stad ska etablera trygghetspunkter bör därför ha en 
skyndsam hantering. 

I MSB:s vägledning till kommunerna gällande arbetet med civilt försvar betonas vikten 
av att kommunen förbereder trygghetspunkter. 

”Planlägg för att upprätta en informationscentral samt trygghetspunkter i kommunen för 
värme, mat, dusch/toalett, vatten, information samt enklare vård och stöd till 
befolkningen.” 

På MSB pågår ett arbete med att ta fram en vägledning till kommunerna kring 
trygghetspunkter. Den väntas blir klar under hösten 2022. MSB:s råd och 
rekommendationer blir viktiga inspel till stadsledningskontorets fortsatta arbete kring 
organisering av trygghetspunkter. 

Utöver arbete med trygghetspunkter pågår ett antal arbeten inom staden med att stärka 
beredskapen för kris och ytterst krig, exempelvis nödvattenförsörjning, styrel, 
beredskapsplaner, alternativa ledningsrum, krigsorganisation med mera. 
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Definition trygghetspunkt 
Energimyndigheten definierar en trygghetspunkt så här: 

”En trygghetspunkt är en mötesplats dit människor kan vända sig vid större kriser i 
samhället, som exempelvis vid omfattande el- eller värmeavbrott. På trygghetspunkten 
kan man värma sig och få information om händelsen. I vissa fall kan det även finnas 
behov av att kunna laga mat, duscha och övernatta”. 

En trygghetspunkt är därmed inte samma sak som skyddsrum, som till sin 
byggnadskonstruktion har krav på sig att stå emot direkta krigshandlingar. 

Energimyndigheten delar in trygghetspunkter i tre nivåer. Beskrivningarna av de olika 
nivåerna är hämtade från Energimyndighetens hemsida.  

Nivå 1: Enkelt dagcentrum 
Detta är en trygghetspunkt som är användbar under en kortare tid, till exempel under 
några timmar dagtid för människor som kan klara mathållning själva.  

Nivå 2: Utökat dagcenter 
Detta är en trygghetspunkt där man kan vistas vid större delen av dygnet men där man 
övernattar hemma.  

Nivå 3: För dygnet runt-vistelse 
Detta är en trygghetspunkt där man ska kunna vistas dygnet runt, exempelvis vid 
evakueringar. En trygghetspunkt fungerar därmed som utrymningsplats/mottagningsplats 
i samband med behov av utrymning och/eller inkvartering. 

Exempel på händelser som kan leda till behov av att aktivera trygghetspunkter: 
• Naturhändelser såsom stormar, översvämningar och snöfall  
• Störning i infrastruktur såsom el-, värme- och vattenbortfall  
• Omfattande störningar i tele- och datakommunikation 
• Spridning av farliga ämnen, inkl. kärnkraftsolycka 
• Bränder /explosioner 
• Terrordåd  
• Krigsfara och krig 

 
Egna bostaden bästa trygghetspunkten 
Energimyndigheten konstaterar att den egna bostaden oftast är den säkraste och tryggaste 
platsen att vistats på. Så långt det är möjligt bör människor därför uppmanas att stanna 
kvar hemma. 

”Den bästa trygghetspunkten för friska människor är ofta i den egna bostaden, även om 
den skulle bli lite kallare än vad man är van vid. Använd därför alla medel för att få friska 
människor att stanna hemma så länge det är möjligt.” 

Kärnenergiberedskap kring Ringhals kärnkraftverk 
På länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland pågår ett arbete med att ta fram en 
uppdaterad planering för kärnenergiberedskap. Länsstyrelserna har inlett en dialog med 
stadsledningskontoret om möjligheten att Göteborgs Stad skulle kunna bistå med att 
öppna en utrymningsplats i södra Göteborg i händelse av en kärnkraftsolycka i Ringhals. 
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Ett sådant behov uppstår om den yttre beredskapszonen1 skulle behöva utrymmas. En 
trygghetspunkt enligt nivå 3 skulle motsvara det behov länsstyrelserna avser.  
 
Krav på en trygghetspunkt 
Energimyndigheten anger i sin vägledning vad som bör karaktärisera trygghetspunkterna 
nivå 1–3. 

Nivå 1: Man äter och sover hemma (enkelt dagcenter) 
• Gångavstånd, cirka två kilometer 
• Personal på trygghetspunkten 
• Reservkraft/värme 
• Nödvatten, varmt och kallt vatten 
• Toaletter 
• Tillgång till information samt möjlighet att kommunicera 
• Första hjälpen-utrustning inklusive hjärtstartare 
• Tillgång till en bil vid trygghetspunkten för att vid behov snabbt kunna transportera 

varor eller människor 
• Möjlighet till enklare matlagning/uppvärmning 

Nivå 2: Man sover hemma (utökat dagcenter) 
Samma som nivå 1, men också: 
• Utökade toalett/dusch/tvättmöjligheter 
• Kök/servering 

Nivå 3: Vid utrymning, man kan/får inte bo kvar hemma 
Samma som nivå 1 och 2, men också: 
• Möjlighet till sovplatser 

Planering pågår i många kommuner 
Enligt MSB ska kommunerna i sin planläggning för civilt försvar bland annat förutsätta 
långvariga störningar och avbrott i elförsörjningen. I många kommuner pågår därför just 
nu ett arbete med att inrätta trygghetspunkter. 

Samtliga stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad hade i uppdrag att till halvårsskiftet 
2022 ta fram förslag på trygghetspunkter, utifrån en tillämpningsanvisning från 
stadsledningskontoret. Målet var att öppna minst 20 trygghetspunkter. Stadsdelarna har 
återkommit med förslag på 33 trygghetspunkter, det vill säga mer än minimikravet. 
Reservkraft och säkerställd vattentillgång är krav och driftsättning av trygghetspunkterna 
ska starta direkt. Stadsdelarna har i uppgift att rusta trygghetspunkterna enligt en 
checklista. Initialt kommer trygghetspunkterna i Stockholm att vara på nivå 1 och 2 
(dagcenter). Dock skulle potentiellt flera av lokalerna kunna erbjuda övernattning, då 
storlek, närhet till kök/toaletter har varit viktiga aspekter i urvalsprocessen. 

Västerås Stad har sedan ett en tid tillbaka 22 trygghetspunkter (grundskolor) i drift. 
Nödvattenanslutningar finns på samtliga, medan tillgången till reservkraft håller på att 
byggas ut. Dessutom finns en planering för fler alternativa trygghetspunkter och även 
planering för att öppna tillfälliga trygghetspunkter. I dagsläget är åtta trygghetspunkter 

 
1 En inre beredskapszon sträcker sig ungefär 5 kilometer runt Ringhals och en yttre beredskapszon går ungefär 
25 kilometer runt kärnkraftverket. (Länsstyrelsen Halland) 
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godkända för övernattning, även om samtliga 22 trygghetspunkter skulle kunna ha plats 
för övernattande personer. I kommunen finns vidare ett antal större idrottsanläggningar 
som i nödfall skulle kunna öppnas för personer som inte har någonstans att sova. 

Borås Stad planerar att inrätta 20 trygghetspunkter samt ett stort antal 
informationspunkter. Reservkraft är under uppbyggnad. En trygghetspunkt, en större 
idrottshall, utformas som ett nödboende. Vidare ska Borås Stad ta fram en 
evakueringsplan för äldreboende. 

Även i flera andra kommuner pågår liknande planering, exempelvis Mölndal, Kungälv, 
Alingsås och Helsingborg. 

Behov av trygghetspunkter  
Energimyndighetens vägledning anger att boende i en kommun bör ha max två kilometer 
till sin närmaste trygghetspunkt. För att få en grov uppskattning av vad det skulle betyda 
för Göteborgs del, placerade utredningen först ut cirklar med en radie om två kilometer på 
en karta över de mest bebyggda område inom kommunen. Det blir 27 cirklar, som i 
princip täcker stadens geografiska yta, med undantag från den rena landsbygden i 
kommunens norra delar samt industriområdet kring Arendal. Folkmängden varierar dock 
stort inom dessa cirklar, från några hundra personer upp till 90 000 personer.  

Ett annat angreppssätt är att titta på de 36 mellanområden som staden är indelad i. 
Gränserna för mellanområden är dragna med hänsyn till fysiska barriärer (ex vattendrag), 
folkmängd, markanvändning, socioekonomi och kommunal verksamhet. Folkmängden i 
mellanområdena varierar mellan cirka 5 000 och 30 000 personer. En trygghetspunkt per 
mellanområde skulle i så fall ge totalt 36 trygghetspunkter i staden. 

Ytterligare en metod, som utredningen tog fasta på, är att utgå från de fyra stadsområden 
som staden sedan 2021 är indelad i. En fördel är att etableringen av trygghetspunkter i så 
fall naturligt skulle följa stadens organisering i fyra regionala socialnämnder, som har 
utpekat ansvar kopplat till bland annat trygghetsarbete, krisstöd och samverkan med 
civilsamhället. En analys över antalet boende i varje stadsområde samt vilka ingående 
områden och stadsdelar (primärområden) som är mest tättbefolkade behöver i så fall 
göras. Detta för att få en vägledning om var trygghetspunkterna lämpligen placeras i 
respektive stadsområde.  

Resultat lokalinventeringen 
Flertalet förvaltningar och bolag som deltog i utredningen kring trygghetspunkter fick i 
uppdrag att ta fram förslag på minst tre lokaler vardera per trygghetsnivå 1–3. 
Utgångspunkten var att inom sin egen verksamhet hitta lämpliga lokaler och i analysen 
begränsa sig till sådana lokaler som staden äger och där det bedrivs kommunal 
verksamhet. Detta för att säkerställa att staden har full rådighet över lokalerna.  

Lokalinventeringen bland förvaltningarna och bolagen resulterade i totalt 175 lokaler. 
Flest lokaler ansågs lämpliga för trygghetspunkt nivå 1 och relativt många som 
trygghetspunkt nivå 2. Betydligt färre klassades som lämpliga för trygghetspunkt nivå 3. 
Noterbart är att det endast är stadens större arenor som i dagsläget är försedda med 
reservkraft och i vissa fall nödvattenanslutning. 
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Urvalskriterier 
För att identifiera de mest lämpliga lokalerna, som skulle ge staden god beredskap och 
flexibilitet att hantera större kriser, satte stadsledningskontoret upp vissa urvalskriterier: 

• Lokaler godkända för övernattning 
• Tillgång till större kök, helst produktionskök eller stora tillagningskök 
• Tillgänglighetsanpassade lokaler 
• Tillgång till flera toaletter samt goda duschmöjligheter 
• Parkeringsmöjlighet i anslutning till lokalen och möjlighet till kollektiva färdmedel 

Av de 175 inrapporterade lokalerna blev det kvar drygt 40 lokaler som bedömdes leva 
upp till flertalet kriterier enligt ovan. De skulle därmed potentiellt och vid behov kunna 
fungera som trygghetspunkt på nivå 3. Många grundskolor och gymnasieskolor matchar 
samtliga kriterier ovan, då många skolor har relativt stora kök och flera redan är 
godkända som övernattningslokal (exempelvis för idrottscuper och liknande). Skolor 
ligger även i områden där många människor bor. Men lokalinventering ger vid handen att 
även andra typer av lokaler behöver utses för att nå en god geografisk spridning i 
förhållande till befolkningstätheten. 

Bland de 40 identifierade lokalerna finns vissa typer av lokaler som i dagsläget inte 
godkända för övernattning, exempelvis kulturhus och olika samlingslokaler. För dessa 
lokaler krävs i så fall kompletterande brandtekniska utredningar. Vissa lokaler, som inte 
är skolor, saknar kök vilket betyder att sådana trygghetspunkter skulle vara beroende av 
matleveranser utifrån. 

Nyttan av investeringar i reservkraft och nödvatten bedöms bli mest kostnadseffektiv om 
relativt stora lokaler utses till trygghetsplatser. Stora lokaler rymmer många människor 
och ger möjlighet till flexibelt utnyttjande. En fördel med att utse skolor till 
trygghetspunkter är att skolköken i de utvalda skolorna därmed skulle förses med 
reservkraft, vilket stärker stadens förmåga att leverera offentliga måltider i händelse av 
elavbrott, exempelvis till äldreomsorg och förskola.  Dessa skolkök skulle bli en form av 
beredskapskök i staden. 

En trygghetspunkt som klarar av att erbjuda övernattningsmöjligheter kan dock fungera 
lika bra som trygghetspunkt i situationer som inte kräver övernattning, det vill säga 
trygghetspunkt nivå 1 och nivå 2 (dagcenter). Stadsledningskontoret förordar utifrån 
genomförd utredning att staden väljer lokaler som har potential att fungera på nivå 3 (med 
övernattning) för störst handlingsfrihet. Ekonomiskt blir det ingen större skillnad då 
trygghetspunkter på samtliga nivåer kräver investeringar i reservkraft och nödvatten, med 
tillhörande fastighetsanpassningar. Det går därefter att välja i vilken takt staden vill 
utrusta lokalerna, antingen för att leva upp till kraven enligt nivå 3 eller initialt rusta dem 
för att kunna fungera som ett dagcenter (nivå 1 och 2).  

Bedömning är att trygghetspunkter för övernattning endast bör aktiveras om inga andra 
möjligheter till inkvartering finns. Dels för att hotell, kursgårdar, campingplatser eller 
motsvarande är ett bättre boendealternativ för de drabbade, dels för att inte störa den 
ordinarie verksamheten för mycket i de utsedda lokalerna. Samtidigt är det viktig att 
staden vid nödsituationer har beredskap att tillfälligt ordna övernattningsmöjligheter i 
gymnastiksalar eller andra lämpliga lokaler. 
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Om skolor ska utses visar stadsledningskontoret utredning att idrottshallen, med duschar 
och toaletter, samt skolköket i så fall bör omfattas, men helst inte övriga skollokaler. 
Detta för att inte störa den ordinarie skolverksamheten för mycket. 

Fördelning per stadsområde 
I nästa steg placerade utredningen ut de drygt 40 kandidaterna på en karta över staden 
som visar befolkningstätheten i stadens fyra stadsområden. Ytterligare ett urval av dessa 
lokaler gjordes därefter enligt följande: 
 
• Mål att nå geografisk spridning inom stadsområdet, med hänsyn till var flest 

människor bor. 
• Mål att uppnå en proportionerlig fördelning av antalet trygghetspunkter i relation till 

befolkningsmängden i respektive stadsområde.  
• Mål att starta med ett väl avvägt antal trygghetspunkter i staden, utifrån ekonomiska 

och personella aspekter. 

Utifrån ovan uppställda mål, skulle en fördelning per stadsområde kunna se ut så här: 

Nordost: 4 trygghetspunkter (knappt 27 000 invånare/trygghetspunkt) 

Centrum: 7 trygghetspunkter (drygt 27 000 invånare/trygghetspunkt 

Sydväst: 5 trygghetspunkter (drygt 24 000 invånare/trygghetspunkt) 

Hisingen: 6 trygghetspunkter (knappt 28 000 invånare per trygghetspunkt) 

Det skulle innebära sammanlagt 22 lokaler som skulle kunna fungera som 
trygghetspunkter i staden. Jämfört med Stockholm (ca 30 000 invånare/trygghetspunkt) 
skulle det vara en något mer ambitiös satsning i förhållande till antalet invånare, men en 
mindre ambitiös satsning jämfört med flera mindre kommuner. Exempelvis har Västerås 
en trygghetspunkt per 7000 invånare. 

I sammanhanget spelar givetvis storleken på varje trygghetspunkt en avgörande roll för 
hur många som skulle behövas. Det är värt att komma ihåg att ingen kommun rimligen 
kan skapa så många trygghetspunkter att hela befolkningen ryms i dessa, utan 
utgångspunkten måste vara att det ska finnas ett antal trygghetspunkter som är någorlunda 
lätta att nå och att endast delar av befolkningen samtidigt har behov av att söka sig till en 
trygghetspunkt. 

De 22 lokalerna i de fyra stadsområdena ovan kan ses som möjliga lokaler som 
tillräckligt väl möter uppställda kriterier och som vid en första bedömning av 
trafikkontoret förefaller lämpliga ur trafiksynpunkt. Flera av dem är skolor, men inte alla.  

Stadsfastighetsnämnden uppdrag 
I en kommande fördjupad projektering ska stadsfastighetsnämnden utgå från den 
utredning som stadsledningskontoret gjort i samverkan med berörda förvaltningar, bolag 
och Räddningstjänsten Storgöteborg. Stadsfastighetsnämnden behöver även i det fortsatta 
arbetet samverka med de förvaltningar och bolag som bedriver verksamhet i lokalerna 
samt ägaren till fastigheten. Även de regionala socialnämnderna med stadsområdesansvar 
behöver delta i arbetet.  
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När det gäller frågan om vilka lokaler och fastigheter som är mest lämpade att utses till 
trygghetspunkter återstår ett fördjupat utredande arbete. Mer noggranna analyser behöver 
göras utifrån bland annat följande: 

• planerad stadsutveckling i respektive område  
• identifierade riskområden för översvämningar 
• byggnadstekniska aspekter som kan påverka bedömningen om vilka lokaler som är 

lämpliga 
• överväga om mobil eller fast reservkraft bör föreslås 
• när det gäller skolor beakta behovet av att fysiskt kunna avgränsa ordinarie 

skolverksamheten från trygghetspunkten 
• beakta övriga aspekter som kan tillkomma och som påverkar 

lämplighetsbedömningen 
 

Stadsfastighetsnämndens uppdrag föreslås därefter vara att: 

• föreslå lokaler i Göteborgs Stad som kan fungera som trygghetspunkter på nivå 3 
utifrån uppställda mål och med ett riktmärke om minst en trygghetspunkt per 30 000 
invånare  

• precisera investeringsbehovet inklusive kostnadsberäkning för de föreslagna 
lokalerna 

• ange en tidplan gällande fastighetsanpassningarna av de föreslagna lokalerna 
• återkomma med ett förslag till kommunfullmäktige 

Teknisk funktionalitet och behov av investeringar 
Konceptet trygghetspunkt kan ses som en, åtminstone periodvis, säker och 
självförsörjande ö oberoende av hur de kommunala funktionerna runt omkring fungerar. 
Här ska man finna stöd för de livsnödvändiga behov som inte kan tillfredsställas i det 
egna hemmet i samband med en samhällsstörning.  

Därför måste, vid sidan av stödjande personal, system finnas på plats för att generera 
elkraft (reservkraft) och möjliggöra tillgång på färskt vatten (nödvatten). Med hjälp av 
reservkraften kan också någon form av värme och ventilation hållas i gång i lämpliga 
lokaler, mobiltelefoner laddas, möjlighet till datakommunikation erbjudas, polis och 
räddningstjänst larmas, varmvatten produceras och mat lagas.  

Nödvatten innebär att färskt vatten i huvudsak tillförs med hjälp av tankbil och förvaras i 
lokala tankar som kan trycksättas och kopplas till en fastighets befintliga 
vattenledningssystem. 

Över tid måste naturligtvis leveranser av diesel till reservkraftverk, vatten till 
nödvattentankar, livsmedel och andra förnödenheter säkerställas till respektive 
trygghetspunkt. Trygghetspunkter behöver därför ses som en kommunal funktion som 
kräver en övergripande planering avseende investeringar, organisation, bemanning, 
logistik, försörjning, underhåll och övning.  

Investeringsbehov 
Följande investeringar bedöms nödvändiga för att rusta en trygghetspunkt: 

• Inköp av reservkraft och tillhörande fastighetsinstallation för anslutning (omfattning 
beroende på aktuellt effektbehov och status på ställverk med mera i aktuell fastighet) 
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• Inköp av nödvattentankar med pumpar och tillhörande fastighetsinstallationer för 
anslutning (beroende på status i aktuell lokal) 

• Investeringar i robust IT-kommunikation (beroende på status i aktuell fastighet) 
• Initialt inköp av vissa möbler, andra lösa inventarier, RAKEL-enhet samt eventuellt 

civil radioutrustning (nödsamband). 

Utöver det finns löpande driftskostnader att beakta och budgetera för, så som 
transportkostnader, inköp av bränsle, förvaring och testkörning, personalkostnader med 
mera. 

För att uppskatta vad reservkrafts- och nödvattenlösningar för en trygghetspunkt skulle 
kunna kosta gjorde stadsledningskontoret ett antal antaganden: 

- Utgick från en grundskolebyggnad med produktionskök/tillagningskök  
- Utgick från att fem trygghetspunkter delar på ett mobilt reservkraftverk och ett 

nödtankspaket 
- Antog att 22 lokaler utses som trygghetspunkter 

Med dessa antaganden erhålls en uppskattad investeringskostnad på cirka 18 miljoner 
kronor eller cirka 800 000 kronor per trygghetspunkt (med antagande om 22 
trygghetspunkter). 

Övrigt att iakttaga: 

• Trygghetspunkterna bör ha en mottagningsplats/reception där besökare tas emot och 
får relevant information och vägledning. 

• Vissa särskilda behov behöver beaktas. Det handlar om möjlighet att ha avskärmade 
utrymmen för kvinnor, män och familjer, möjlighet att ta emot husdjur, brandskydd, 
tillgänglighetsanpassning och utrymme för förvaring av bagage och packning.  

Stadsfastighetsnämnden uppdrag är att göra en fördjupad utredning kring teknisk 
funktionalitet och preciserade vilka fastighetsanpassningar som krävs för respektive 
föreslagen trygghetspunkt, inklusive detaljerad kostnadsberäkning och en tidplan. 

Trygghetspunkter för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för funktionsstöd har 
inom ramen för utredningen kring trygghetspunkter särskilt beaktat behoven för äldre 
med stöd- och vårdbehov samt för personer med funktionsnedsättning. 

Bedömningen från de båda förvaltningarna är att det finns stora utmaningar med att flytta 
dessa målgrupper, då det handlar om personer med fysiska och kognitiva 
funktionsnedsättningar som i olika utsträckning är i behov av service, vård och omsorg i 
vardagen. Förvaltningarnas uppfattning, inom ramen för stadsledningskontorets 
utredning, är att dagens vård- och omsorgsboenden samt BmSS-boenden (bostad med 
särskild service), rustas så att de boende ska kunna kvarstanna så länge som möjligt. Det 
kommer att kräva omfattande investeringar i reservkraft, nödvatten och robust IT-
infrastruktur.  

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen begärde i enlighet med ovanstående 
resonemang 2021 att en förstudie gällande krisförberedande åtgärder för vård- och 
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omsorgsboenden skulle initieras. Stadsledningskontoret beslutade 17 juni 2021 att ge 
uppdraget (0919/21) till lokalförvaltningen. Arbetet med förstudien pågår. 

Det kan dock inträffa så allvarliga samhällsstörningar att det ändå skulle vara nödvändigt 
att utrymma ett vård- och omsorgsboenden eller BmSS-boenden, exempelvis krig, 
terrordåd, utsläpp av giftiga ämnen, brand och explosion. I så fall finns ett behov av att 
skapa speciella trygghetspunkter avsedda enbart för dessa olika målgrupper. Äldre samt 
vård- och omsorgsförvaltningen samt förvaltningen för funktionsstöd bedömer, inom 
ramen för stadsledningskontorets utredning, att det är olämpligt att blanda 
förvaltningarnas olika målgrupper med varandra eller med andra grupper i samhället. 
Trygghetspunkter för äldre och trygghetspunkter för personer med funktionsnedsättning 
kräver anpassade lokaler, möjlighet att följa gällande föreskrifter kring vårdhygien och 
arbetsmiljö samt en fungerande bemanning. Dessa målgrupper har som regel omfattande 
omsorgsbehov som svårligen skulle kunna tillgodoses på ordinarie trygghetspunkter 
(exempelvis idrottshallar). 

Stadsledningskontoret bedömer att lokalförvaltningens förstudie gällande 
krisförberedande åtgärder för vård- och omsorgsboenden behöver utvidgas till att också 
omfatta en utredning gällande behovet av att skapa anpassade trygghetspunkter för äldre 
med stöd- och vårdbehov och för personer med funktionsnedsättning. 
Stadsfastighetsnämnden föreslås få uppdraget. 

Organisering av trygghetspunkter och ansvarsfördelning 
En viktig del i det fortsatta arbetet med trygghetspunkter handlar om att ta fram ett förslag 
kring hur löpande förvaltning och drift ska omhändertas inom staden. Det är nödvändigt 
att fastställa en organisation i staden för trygghetspunkter. Stadsledningskontoret avser att 
arbeta vidare med hur driften av trygghetspunkter ska organiseras och återkomma med 
förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ansvar för bland annat följande uppdrag behöver fördelas inom staden: 

• Mandat att aktivera en trygghetspunkt och rutiner för igångsättning 
• Ansvar för att hålla trygghetspunkterna i gott skick och säkerställa att adekvat 

utrustning löpande finns på plats 
• Ansvar för driften, inklusive bemanning, och säkerheten vid aktiverade 

trygghetspunkter 
• Ansvar för mobila reservkraftverk samt vattentankar 

Uppdraget att organisera och driva trygghetspunkter skulle bli ett helt nytt uppdrag inom 
staden. Bedömningen är att det behövs resurser och planering för att säkerställa att 
trygghetspunkterna löpande håller rätt standard, är rätt utrustade och tillgängliga med kort 
varsel. I ett aktiverat läge kräver varje trygghetspunkt betydande resurser. Bemanning, 
inköp, logistik med mera kan i värsta fall behöva fungera under flera dygn. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden gör att behovet av beredskap för kris 
och i värsta fall krig ökar. Även hot om globala klimatkriser, terrorism och 
miljökatastrofer gör frågan än mer angelägen. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap har under flera år betonat vikten av att kommunerna rustar sig för bland annat 
långvariga elavbrott och förordat att kommuner prioriterar arbete med trygghetspunkter. 
Målet är att säkerställa förmåga att ge viktig och korrekt information samt tillgodose 
grundläggande mänskliga behov, så som vatten, mat, värme och i värsta fall någonstans 
att sova. 

I detta tjänsteutlåtande har uppdraget i Göteborgs Stads plan för arbetet med 
krisberedskap och civilt försvar 2021–2023 gällande trygghetspunkter omhändertagits. 
Förslagen som lämnas syftar till att skapa ett inriktningsbeslut för stadens arbete med 
trygghetspunkter. Ett exakt antal trygghetshetspunkter föreslås därför inte i detta 
tjänsteutlåtande. Men att starta med minst en trygghetspunkt per 30 000 invånare bedöms 
rimligt utifrån den utredning som stadsledningskontoret gjort. För att kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige ska få ett kvalificerat beslutsunderlag behöver 
stadsfastighetsnämnden ta fram ett detaljerat förslag på lämpliga lokaler och även 
återkomma med kostnadsberäkningar och en uppskattad tidplan. Därtill behöver 
stadsfastighetsnämnden särskilt analysera om det finns behov av att skapa anpassade 
trygghetspunkter för äldre personer med stöd- och vårdbehov samt för personer med 
funktionsnedsättning. 

Stadsledningskontoret bedömer att uppdraget att ansvara för drift av trygghetspunkter, 
såväl i planeringsläget inför en kris som i aktiverat läge under en kris, kräver delaktighet 
av flera förvaltningar och bolag i staden. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
detta tjänsteutlåtande, kommer stadsledningskontoret att ta fram ett förslag kring hur 
driften av trygghetspunkter ska organiseras inom staden, inklusive kostnadsberäkningar. 
Arbetet kommer att ske parallellt med stadsfastighetsnämndens uppdrag. 

 

 

Christina Eide  
Direktör Utveckling av stadens 
verksamheter 
 
 

Eva Hessman 
Stadsdirektör  
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