
Frågor och Svar utvecklingsarbetet på Bäckby 

 

Övergripande bakgrundsinformation 

Västerås stad arbetar kontinuerligt med strategiskt förebyggande arbete och aktiva insatser för att 

skapa goda förutsättningar och hållbara möjligheter för alla att trivas och känna sig trygga i stadens 

bostadsområden.  

Kontinuerligt behöver staden uppmärksamma behov som förutsätter att nya insatser behöver sättas 

in. 

På Bäckby har vi identifierat att situationen är sådan att vi behöver göra en extra insats. 

 

Varför Bäckby? 

I början av 2016 kom signaler om att oroligheterna ökat på området och att det var nödvändigt att 

förnya ansträngningarna på att långsiktigt hitta modeller och strategier för att stärka den sociala 

hållbarheten på området. Dessa ansträngningar bygger vidare på det tidigare utvecklingsarbetet, 

men har som sitt främsta syfte att åstadkomma förändringar av mer strukturell karaktär.   

 

Det har även inträffat spänningar mellan människor i delar av Bäckby där Västerås stad har 

verksamheter, framför allt kring Bäckby centrum och Bäckbyhuset. Personal i Bäckbyhuset upplever 

och ser att oron i huset har ökat. Det har bland annat handlat om ökad skadegörelse, droghandel och 

situationer med hot eller hot om våld.   

 

Hur tänker vi kring det hela? 

Vi bedömer att vi bland annat behöver hitta vägar att bryta vissa mönster och skapa nya 

förutsättningar som bygger på förtroenden och tillit för människor att mötas som ett led i att skapa 

en socialt hållbar situation i bostadsområdet. Vi behöver erbjuda verksamheter i en trygg och säker 

miljö. En del i detta är också en utveckling av den fysiska miljön, med nya bostäder och verksamheter. 

 

Bäckbyhuset ska vara en trygg och säker plats för Bäckbyborna och personalen och skapa mervärde 

för området. 

  

Vad är vår målbild? 

Västerås stad arbetar kontinuerligt med förebyggande arbete för att säkerställa trygghet och 

säkerhet i alla stadens bostadsområden. Vårt mål är att tilliten och förståelsen mellan ungdomar och 

vuxna, olika kulturer och perspektiv är hög och tron på framtiden är stark i ett område där de fysiska 

förutsättningarna gynnar social hållbarhet.  

 

För Bäckbyhusets del är vårt huvudfokus att säkerställa att barn, ungdomar, andra besökare samt 

personalen i våra verksamheter känner sig trygga och får det stöd de känner sig behöva.  

Vi vill att vi ska samverka mellan olika aktörer som till exempel verksamheter inom Västerås stad, 

polis, fastighetsägare och andra organisationer.  

Vi tittar på lämpliga aktiviteter och åtgärder för att på kort och lång sikt hantera de uppkomna 

incidenterna men även för att på lång sikt säkra en trygg miljö i det aktuella området på Bäckby och i 

alla våra bostadsområden. 

 

 



Rent praktiskt då, vad bestämde vi oss för att göra? 

 Detaljplanearbetet har fördjupats med målet att kunna presentera en utvecklingsplan för 

Bäckby centrum och området i dess närhet tidigt under 2017. 

 Vi har påbörjat en utvecklingsinsats tillsammans med Here 4 U, med namn Connexion West, 

för att finna nya former att bygga relationer, tillit och framtidstro där vi inte minst låter unga 

människor vara med i utvecklingen.  

 Vi har påbörjat en utveckling av samverkan mellan socialtjänst och polis, sociala 

insatsgrupper, i syfte att skapa alternativa vägar för unga personer och avser att förstärka 

närvaron av professionella vuxna på kvällar och helger. 

 Vi har påbörjat ett arbete med ett stort antal kulturföreningar och kulturorganisationer för 

att använda kulturen som verktyg för en bra stadsdel. 

 Vi har förstärkts Bäckbyhusets skalskydd och förstärkt brandskyddet, lås och larm i huset. 

 Vi har ansökt om tillstånd att ha en ordningsvakt som ska finnas i Bäckbyhuset. 

 Vi har sedan tidigare förstärkt den slumpmässiga ronderingen av vid Bäckbyhuset, väktare 

har till exempel funnits på plats vid stängning. 

 Vi har satt upp övervakningskameror i skolan, och kommer inom kort att ansöka om kameror 

på Bäckby torg.  

 Några särskilt utsatta parkarbetare har försetts med personlarm och åker två och två till 

specifika platser. 

 Vi samverkar sedan tidigare med till exempel polis, fastighetsägare, organisationer kring 

trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden.  

 

En av delarna i satsningen kallas Connexion West, vad är det? 

Tanken är att etablera en inkluderande verksamhet som på långsikt kan öka den sociala hållbarheten 

och inkludera människor som behöver det.  Verksamheten skulle samtidigt stödja Bäckbyhusets 

behov av verksamhet på den öppna ytan. 

Hur har det gått i första skedet? 

Vår bedömning är att aktiviteterna som gjorts inom ramen för Connexion West  med nuvarande 

placering i Bäckbyhusets öppna yta visserligen har gjort skillnad för lugnet i stadsdelen. Situationen 

för övriga verksamheter upplevs däremot av personalen ha förändrats till det sämre.  Vi kommer 

därför att flytta Connexion West till en annan plats. Den öppna ytan i Bäckbyhuset kommer endast 

vara tillgänglig för besökare till olika verksamheter/aktiviteter i huset. 

 

Vad händer med Connexion West? 

Connexion West är en viktig del i utvecklingen av Bäckby. Därför kommer vi att etablera 

verksamheten utanför Bäckbyhuset i en annan lokal så snart det är möjligt. Det innebär att 

verksamheten får möjlighet att fokusera på ett socialt inkluderingsarbete och kan styra öppettider 

efter den egna verksamhetens behov. Verksamheten är i ett utvecklingsskede och kommer även 

fortsättningsvis att utvärderas löpande med en genomgripande insyn och eventuella kompletterande 

kompetenser. Connexion West kommer inte att överta något uppdrag som ligger inom ramen för den 

kommunala kompetensen, däremot att jobba med flexibilitet för att kanalisera olika typer av behov 

hos de som kommer till verksamheten.  

 

 



Vilka är det som driver Connexion West rent operativt? 

Det gör Here4U-föreningen. 

 

Vem har tagit beslut om hela satsningen på Bäckby? 

Det är Kommunstyrelsen som beslutat om satsningen som ett led i arbetet med Västerås stads 

stadsdelsutvecklingsarbete att kommunens tjänstemän ska jobba vidare med förslaget på 

trygghetsskapande åtgärder på Bäckby.   

 

Hur mycket pengar lägger vi på satsningen? 

Arbetet finansieras med 2,5 mnkr kronor för 2016 och ytterligare 3,5 mnkr för år 2017.  

 

Vi arbetar med något vi kallar IOP, vad är det? 

Insatserna på Bäckby föreslås ske inom ramen för det som kallas IOP (Idéburet Offentligt 

Partnerskap. ) Syftet med IOP är att möjliggöra nya samverkansformer och vägar mellan de 

traditionella samverkansformerna, föreningsbidrag och upphandlade kontrakt. Det tar tillvara på den 

kunskap och den vilja som finns att utföra välfärdstjänster och bevarar samtidigt det demokratiska 

mervärde som ett livskraftigt civilsamhälle tillför.  

 

 

Hur tänker vi kring den fysiska miljön på Bäckby, alltså byggnader, parker och sånt? 

2015 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för Bäckby. Under processens gång har 

förutsättningarna förändrats och till följd av det har nu ytterligare ett förslag tagits fram. Det nya 

förslaget innebär bland annat en utveckling av det centrala parkstråket med nya publika rum med 

variation, trygghet och hög kvalitet. 

 

 


