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1 Trygghet i ett generellt 
medborgarperspektiv 
Internt trygghetsfrämjande arbete 

Under våren 2020 har ett av förvaltningens prioriterade målområden varit 

”effektivt och flexibelt utnyttjande av anläggningar”. Som en del i det arbetet har 

trygghetsskapande åtgärder avseende medborgarnas användande av anläggningarna 

studerats. En särskild projektgrupp etablerades och fem anläggningar valdes ut, 

med målet att ta fram förslag på och genomföra trygghetsskapande åtgärder. 

I samband med projektet beslutades också att inom förvaltningen etablera en 

trygghetsgrupp bestående av representanter från fastighet, anläggning, bokning, 

utveckling och omvärldsbevakning, kommunikation samt säkerhetssamordnare. 

Tanken med trygghetsgruppen är att, baserat på input från bland annat föreningar 

och vår egen verksamhetspersonal, föreslå åtgärder som ökar tryggheten på våra 

anläggningar. 

Av elva föreslagna anläggningar, med olika typer av problematik och utsatthet som 

bidrar till otrygghetskänsla, valdes följande anläggningar ut; Hammarkullehallen, 

Geråshallen, Heden omklädningsbyggnad och planer, Majvallen samt Kärra sim- 

och sporthall. Föreslagna trygghetshöjande åtgärder, i form av förstärkt belysning 

och skyltning, yttre skötsel och projektering för kamerabevakning, har succesivt 

genomförts under året. Åtgärderna ska utvärderas under kommande 

mörkersäsongen 2020/-21. Arbetet är tänkt att fortsätta med åtgärder för fler 

anläggningar under 2021. 

Ur ett arbetsmiljöperspektiv och för att besökare ska känna sig trygga och säkra i 

våra anläggningar genomförs kontinuerligt trygghetshöjande insatser, så som stöd 

från vår ambulerande grupp och fysiska säkerhetsåtgärder. Arbete att inkludera 

trygghetsperspektivet i den ordinarie verksamheten pågår men behöver stärkas. 

Reglementet för Idrotts- och föreningsförvaltningen har ändrats och ställer inför 

2021 tydligare krav på förvaltningen att arbeta som aktiv part i trygghets- och 

säkerhetsfrågor. Fokus ska läggas på social utsatta områden och samverkan med de 

aktörer som finns där. 

Samverkan med andra aktörer 

I förekommande fall deltar idrotts- och föreningsförvaltningen på 

samordningsmöten tillsammans med representanter från exempelvis stadsdelar 

och/eller polis samt på trygghetsvandringar då sådana initieras, nu senast i 

Kvibergsområdet. Idrotts- och föreningsförvaltningen behöver vara en naturlig del i 

och inkluderas i stadsdelarnas trygghetsarbete, då verksamhet bedrivs runt om i 

hela kommunen. 

Deltagande på torsdagskonferensen – som en del i stadens Trygg-i-arbete 

Idrotts- och föreningsförvaltningen deltar på veckovisa möten som polisen håller i 

tillsammans med andra kommunala aktörer samt bland annat Västtrafik och 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, så kallade torsdagskonferensen. 

Inför mötet samlas en lägesbild in, det vill säga information om inträffade 

händelser, genom kontakt med verksamhetsrepresentanter. Statistik har förts på 

händelser som rapporteras in till säkerhetssamordnare from vecka 14, 2020. 

Statistiken är inte hundraprocentig men sammanställningen ger en indikation om 

vilka områden som är mest utsatta och vilka händelser som är mest frekventa. 

Rapporteringen är ganska övergripande och uppgifterna som inkommer till 
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säkerhetssamordnare faktagranskas inte men det som är relevant och kan bidra till 

stadens övergripande lägesbild avseende social oro förmedlas vidare på mötet. 

Den veckovisa informationshämtningen baserar sig på att händelser inom följande 

kriterier: 

• Grupper som skapar oro eller otrygghet 

Exempelvis "obehöriga" som rör sig på anläggningen, ungdomsgäng eller 

missbrukare som upplevs som störande eller hotande för personal, 

allmänheten eller är i riskzon för kriminalitet eller annat normbrytande 

beteende. 

• Alkohol och narkotika 

Exempelvis drogförsäljning, narkotikaanvändning bland ungdomar, 

upphittad narkotika, nya droger. 

• Skadegörelse och brand 

Exempelvis krossade rutor på byggnader eller bilar, omfattande 

nedskräpning eller omfattande klotter, förmodat anlagda bränder i 

byggnader och bilar eller utbrända papperskorgar. 

• Rån 

Exempelvis ungdomar som rånas på kläder, mobiltelefoner etc. 

• Inbrott och stöld 

Exempelvis inbrott i verksamheten och källarförråd. 

• Tecken på extremism 

Exempelvis klistermärken, flyers, klotter, taggar, demonstrationer. 

• Hot, hot om våld eller våld 

Exempelvis verbala hot eller fysiskt våld bland besökare eller mot personal 

Om inget särskilt rapporteras in från verksamheten tolkas läget överlag som lugnt i 

det här sammanhanget. Resultatet åskådliggörs i diagram. Se bilaga "Statistik 

inrapporterade händelser 2020" 

Förbättringsbehov 

För att kunna bedriva ett effektivt och kontinuerligt brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete inom förvaltningen krävs kompetens och personal. Det 

är önskvärt att resursbehov och uppdrag tydliggörs ytterligare inom förvaltningen 

samt att medel tillförs. 

Samarbetet i kommunen behöver stärkas och idrotts- och föreningsförvaltningen 

behöver bli en given part i det förebyggande arbetet. Stadsdelarnas insatser i utsatta 

områden och vilket stöd vi som bedriver verksamhet i dessa områden kan förvänta 

oss behöver förtydligas. 
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2 Otrygga brottsutsatta platser 
Förvaltningen har inte gjort någon central utredning eller kartläggning av vilka 

platser som är mest otrygga eller brottsutsatta. Men problematiken upplevs finnas 

framförallt i de områden som polisen pekar ut som särskilt utsatta områden. 

Verksamheten vi bedriver är sällan direkt utsatt för brott eller pekas ut som otrygg, 

men vi påverkas starkt av sådant som inträffar i omgivningen utanför eller i direkt 

anslutning till anläggningen. Händelser i området får konsekvenser för vår 

verksamhet och kan skapa otrygghet hos medarbetare och besökare. 

Baserat på statistik, som samlats in till torsdagskonferensen, är följande de 

vanligast förekommande oönskade händelserna; Grupper som skapar oro eller 

otrygghet, Alkohol och narkotika samt Skadegörelse (klotter). I genomsnitt 

rapporteras totalt fem händelser per vecka, sett på perioden v 14 – 50, 2020. Inga 

rapporter om rån har inkommit. 

Statistiken som förs är uppdelad i enhetschefsområde och flest rapporteringar finns 

i Askim & Frölunda, Centrum samt Kärra simhall & motion och 

enhetschefsområde Sporthallar. 

Platsen som sådan kan variera men ofta är det samma område/anläggning som 

återkommer. De som utmärker sig är bland annat: 

• torg och grönområden vid Hammarkullehallen/Hammarbadet 

• grönområden och gångvägar vid Kvibergs Park 

• grönområden, längs spårvagnsspår vid Slottskogssvallen 

• torget utanför Kärra sim-och sporthall 

• bostadsområdet och parkeringsplatser utanför Sjumilahallen 

• skolområdet och grönområdet utanför Nya Torshallen 

• kulturhuset Frölunda, i anslutning till Frölunda sim- och sporthall 

Under den senaste tiden har skadegörelse i form av klotter ökat markant, runt om 

på flera platser på och kring våra anläggningar, både idrottshallar och 

fotbollsplaner. Klottersaneringsfirman gör alltid en polisanmälan i samband med 

uppdragsbeställning från oss. Likaså finns misstankar om droghantering i olika 

typer av grupperingar, vilket i sig ökar känslan av otrygghet. 
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3 Tryggt Göteborg utan 
Narkotika 
En kartläggning om vilka platser som försäljning sker på är inte gjord, men inför 

torsdagskonferensen inhämtas information om händelser som rör narkotika. Det 

kan röra sig om konstaterad eller misstänkt narkotikaförsäljning och 

droganvändning i eller kring våra anläggningar, att verksamheten har gjort 

drogfynd eller upptäckt spår av narkotika exempelvis små påsar, kanyler på 

toaletter etc. 

Utifrån inrapporterade händelser kan vi se att det är ett återkommande problem i 

vissa områden men det är inget särskilt område som utmärker sig. Misstanken om 

narkotikabruk/-försäljning baserar sig oftast på underliga beteenden hos enskilda 

individer och/eller i grupperingar, främst ungdomar, samt aktiviteter på 

undanskymda platser runt om våra anläggningar, i skogspartier eller öppet på torg i 

närheten. 

När det finns ytterligare information, så som plats, klockslag, signalement, tas 

kontakt med berörd områdespolis eller stadsdelens trygghetssamordnare separat, 

oftast via e-post eller telefon. I akuta fall eller vid fynd av narkotika tar 

verksamheten direktkontakt med polis. 

Förvaltningen strävar efter att stärka inrapporteringen inför torsdagskonferensen, 

etablera kontakter med trygghetssamordnare och att säkerställa att direktkontakt tas 

då det inkommer tips som kan vara värdefull för polis. 
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4 Tryggt Göteborg utan 
organiserad brottslighet 
Förvaltningen har inte ett centralt pågående arbete för att motverka organiserad 

brottslighet utan försöker bidra med uppgifter till stadens gemensamma arbete. 

Enskilda ärenden eller misstankar om brottslighet, vid direkta tecken eller 

misstanke, hanteras inom den verksamhet/enhet som är berörd. Samverkan mellan 

olika avdelningar/enheter sker internt och vid behov kontaktas Säkerhet och 

Beredskap, Stadsledningskontoret för ytterligare stöd. 

Gränsdragningen om vad som definieras som organiserad brottslighet och otillåten 

påverkan upplevs ibland vara lite oklar. Utnyttjande av system för lokalbokning 

och bidragsgivning för egen vinnings skull antas vara ett växande problem men det 

är svårt att härleda till organiserad brottslighet. Känslan att det förekommer 

aktiviteter i det fördolda finns. 

Vi ser risker i samband med utvecklingen så som urholkning demokratiska 

processer, utnyttjande av skattemedel, hot mot handläggare/medarbetare samt 

självcensur och rädsla för att anmäla internt eller till polis. 

För att kunna arbeta långsiktigt, enhetligt och kunna agera i tidigt skede behövs 

fördjupad/specialiserad kunskap. Och det behövs en plan i staden för gemensamt 

långsiktigt arbete. Stadsdelarnas och fackförvaltningarnas ansvar, uppdrag och roll 

i arbetet att motverka den organiserade brottsligheten samt hur samverkan i staden 

ska ske behöver tydliggöras. Arbetet behöver genomsyra hela förvaltningen inte 

enbart enstaka medarbetare. Föreningslivet behöver inkluderas och föreningsledare 

rusta för frågorna – då det är framförallt dessa som möter ungdomarna. 


