
Göteborgs stads trygghetsskapande och 
brottsförebyggande program – remissmall 
 

Instruktion: Eventuella kommentarer skrivs i de vita rutorna. Bedömningarna kan med fördel 

innehålla konkreta förslag.  

 

Nämnd/styrelse/råd/myndighet/ 

organisation 
Idrotts- och föreningsnämnden 

 

Besvaras av alla remissinstanser 

Fråga Kommentar/bedömning 

Hur ser ni på de problem som 

programmet adresserar? 

Att det pågår intensiv forskning på området kan ge oss 

samsyn och verktyg i framtiden. Likväl är det viktigt att 

koppla ihop ny forskning och nya insatser med de 

analyser som ligger till grund för det långsiktiga arbetet 

med att utjämna skillnader livsvillkor i Göteborg. 
Förvaltningen anser att det är bra att programmet tar 

utgångspunkt i det nationella arbetet och regeringens 

program “Tillsammans mot brott”. Problemen som 

adresseras är relevanta och koppling kan förtydligas 

ytterligare till de globala målen i Agenda 2030 (men 

bra att de nämns i programmet). Betydelsen av att 

arbeta med strukturella förändringar för att tillgodose 

grundläggande behov såsom en lämplig och långsiktig 

bostadslösning och en meningsfull sysselsättning kan 

förtydligas.   

 

Det är stora allvarliga samhällsproblem och det är 

viktigt att vi gör allt vi kan för att komma till rätta med 

dessa. Idrotts- och föreningsförvaltningen jobbar aktivt 

med de prioriterade målgrupperna och ett program för 

att skapa trygghet samt motverka brott kommer gynna 

våra verksamheter och öka förmågan att samverka i 

positiv synergi. Vi ser allvarligt på problemen som 

programmet beskriver och vi kommer i kontakt med 

dessa dagligen. Våra verksamheter har ett stort mått 

av erfarenhetsbaserat lärande och när det gäller 

otrygghet och brott hamnar våra anläggningar och 

målgrupper ofta i centrum, särskilt i de mer utsatta 

områdena. Barn och unga som grupp är ständigt 

föremål för negativa krafter. Vi behöver stärka 

kompetens och organisation för att kunna arbeta mer 

uppfångande och synliggöra utmaningarna internt.  



Tydliggör målen riktningen för stadens 

gemensamma insatser? 

De teoretiska utgångspunkterna appellerar till olika 

orsaker och lösningar. Det skulle vara till hjälp för 

stadens samordning att tydliggöra dessa ytterligare 

genom att tydliggöra kopplingen till mål och strategier. 

Målen ger riktning för insatser på övergripande nivå 

men det är ett eget ansvar att bryta ner och använda i 

sin egen organisation. Det sista målet, att minska 

motivationen till att begå brott ser vi som avgörande för 

ett proaktivt arbete. Förmår vi erbjuda insatser för 

livsval som minskar motivationen till att begå brott hos 

de barn och unga som vi ser är i riskzonen, kan det 

även vara nyckeln till möjligheten att utveckla våra 

grunduppdrag. 

Pengar och en fiktiv status är svårt att tävla mot. 

Idrotten lyckas inte hålla kvar motivationen hos 

målgruppen och inte heller skolan har full framgång. 

Stärkta uppdrag kopplade till programmet kan 

generera det som krävs för att pröva och prioritera nya 

insatser. 

Hur ser ni på strategiernas 

genomförbarhet och relevans utifrån de 

behov och de utmaningar staden 

gemensamt står inför? 

Strategierna för att nå programmets mål kommer att ha 

stor betydelse. Eftersom frågan inte kan lösas av en 

utpekad part bygger det på att varje nämnd och bolag 

prioriterar frågan och samverkar kring lösningar. I en 

sådan miljö kan även en liten förvaltning utgöra en 

viktig pusselbit. Ett bra exempel på det är 

händelseförloppet i Hjällbo innan sommaren. 

1.2 är särskilt viktig då den skapar de förutsättningar 

som tjänstepersoner behöver ha med sig i arbetet. 

Ingen skall känna sig oförberedd eller sakna verktyg, 

Är det en idé att skapa ett internt större 

utbildningsprogram för medarbetare vi bedömer skall 

ha utökad kompetens. Löpande och uppdaterande 

kunskap, långsikt plan. Frågor om trygghet kommer 

leva kvar under lång tid.  

Resurser och ekonomiska medel behöver säkerställas 

på lång sikt eftersom arbetet och insatserna kräver 

uthållighet. Det är ett brett område och svårt att veta 

vilka insatser som kommer att visa sig effektiva. 

Centrala medel som går att söka för att växla upp 

åtgärder med positiva resultat kanske kan öka 

flexibiliteten och även möjliggöra för andra aktörer 

(näringsliv, civilsamhälle) att bidra som kan påvisa 

goda resultatet.  

Det behövs en gemensam plattform för att underlätta 

arbetsprocessen och öka måluppfyllelsen eftersom det 

är många aktörer som ska ha en samordnande roll 

inom området. Forskning, kunskapsunderlag och 

utbildningsmaterial (likt Jämlikt) kan samlas och 

arbetet med strategierna dokumenteras för att 



underlätta samverkan och sprida erfarenheter om 

pågående arbete och kontaktytor.  

Det är allt mer vanligt att andra aktörer (än det 

offentliga och ideella) erbjuder välfärdstjänster och 

samhällsservice. Näringslivet nämns som en viktig 

aktör men det kräver verktyg och processer för 

samverkan med dessa aktörer. 

Leder strategierna till måluppfyllelse? 

Vi anser att strategierna är bra och kan leda till 

måluppfyllelse på lång sikt. Det är av vikt att det 

brottsförebyggande programmet och programmet för 

en mer jämlik stad har målsättningar och strategier 

som ytterst gynnar varandra.  

Vi skulle vilja peka på vikten vid att vi har lägesbilder 

som stämmer, kompetenta tjänstepersoner och 

alternativ till en brottslig bana för unga i riskzon. 

Metoder och resultat från lyckosamma pågående 

insatser behöver tas tillvara och kunskap därifrån 

systematiseras för att kunna omsättas av fler. 

Tidigare har idrotts- och föreningsförvaltningen och 

kanske ytterligare förvaltningar eller bolag som möter 

målgruppen saknat tillgång till samverkan om insatser 

inom Trygg- i arbetet och SSPF. 

Vi ser positivt på att staden följer pågående forskning 

på området.  

 

Hur kan målgruppsperspektivet förstärkas 

inom ramen för mål och strategier i 

programmet? 

Det finns flera berörda målgrupper i programmet, dels 

de som utför brott eller skapar social oro, de som 

utsätts för brott eller otrygghet samt de tjänstepersoner 

och beslutsfattare som har att hantera pågående 

situation samt förebygga framtida. Programmet kan 

utgöra en tydligare vägledning genom att peka på de 

bakgrundsfaktorer som vi behöver som kunskapsbas i 

formandet av konkreta, lokala insatser.   

I allt förändringsarbete finns målkonflikter vilket bör 

nämnas även här. Exempelvis kan insatser för en 

målgrupp öka upplevd otrygghet för en annan (t.ex kan 

aktiviteter för att locka nya målgrupper till en aktivitet 

som de inte deltar i idag innebära att de som deltar och 

arbetar i en mer stängd verksamhet kan uppleva en 

ökad otrygghet).  

 
För vår del är det barn och unga, tjejer och seniorer, 

personer med funktionsvariationer som tillhör våra 

mest prioriterade målgrupper. Vi kan definitivt förstärka 

dessa framförallt genom att lyssna in extra noga på 

behov och speciella önskemål som syftar till att skapa 

trygghet. Vi får ofta till oss att det inte är 

anläggningarna i sig som upplevs som otrygga utan 



vägen till och från. Vi behöver skapa ett större inflöde 

av människor/vuxna i våra verksamheter som har de 

mest sårbara målgrupperna samt öka kunskap kring 

Hederskultur, exempel, varför finns det inga tjejlag i 

Biskop?  

Ytterligare kommentarer? (formalia, 

definitioner, indikatorer, behov av 

underliggande styrande dokument etc.) 

 Strukturer för att underlätta där flera 

förvaltningar/bolag delar på det särskilda ansvaret 

behöver förtydligas även om det inte sker genom ett 

underliggande styrande dokument behövs 

gemensamma lägesbilder och planering av insatser.  

Bra indikatorer, vi ser gärna att ett utgångsvärde anges 

i det antagande programmet och indikatorerna 

redovisas utifrån kön, geografi eller annat? Viktigt att 

beskriva indikatorerna så att samma värden följs upp.  

 

Besvaras endast av nämnder/styrelser 

Fråga Kommentar/bedömning 

Förfogar 

nämnden/styrelsen 

över ytterligare 

relevanta 

ansvarsområden för 

att bidra till arbetet? 

Idrotts- och föreningsnämnden pekas ut som särskilt ansvarig inom Mål 2: 

Öka samverkan och strategi 2:3 Göteborgs Stad ska medverka till att 

stärka delaktigheten och utvecklingskraften i civilsamhället gällande 

trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och initiativ.  Då vi är 

en byggande nämnd och har i uppdrag att delta i processer kring 

stadsplanering ser vi att vi ytterligare kan bidra till mål 3 och 4 tillsammans 

med utpekade ansvariga parter.  

Nämnd som utpekas 

särskilt ansvar: Vilka 

förutsättningar har 

nämnden för att 

hantera detta? 

Idrotts- och föreningsnämnden pekas ut som särskilt ansvarig inom Mål 2: 

Öka samverkan och strategi 2:3 Göteborgs Stad ska medverka till att 

stärka delaktigheten och utvecklingskraften i civilsamhället gällande 

trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och initiativ.  

Det särskilda ansvaret delas med de fyra socialnämnderna. Förvaltningen 

anser att det finns goda möjligheter att uppnå målet i de redan aktiva 

samverkansgrupperna som förvaltningen kontinuerligt deltar i. 

Samarbeten med föreningar och andra grupper som tillhör civilsamhället 

skall få möjlighet att via våra verksamheter och anläggningar kunna 

utveckla och bibehålla trygghetsskapande insatser/aktiviteter. Delaktighet 

och ansvar skall fördelas så att det för oss ryms inom grunduppdraget. I 

våra ytterområden är fortsatt samverkan med socialområdena avgörande. 

Det vore bra att i programmet förtydliga vad det är civilsamhällets 

organisationer gör och skulle kunna göra i det trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet så att stadens arbete för att stödja detta kan 

underlättas. Kopplingar till och stadens ambitioner med aktörer som 

nämns som en del av det strategiska arbetet kan förtydligas. Det är viktigt 

att arbetet mot radikalisering och våldbejakande extremism (förvaltningen 

har tidigare lämnat synpunkter på riktlinjen) fungerar för och att effektivt 

samarbete med civilsamhället och att insatser och initiativ ska få önskad 

effekt. Välfärdskriminalitet: vi skall arbeta aktivt för att identifiera och 

stoppa negativt användande av våra bidragssystem enligt tidigare mål, 

där ingår även att identifiera VBE. Det är mycket som efterfrågas och i 

remissvaret tidigare i vår om VBE, svarade vi att våra kontrollsystem är 

begränsade. Den kompetens och planering som krävs för att få verkliga 



och kännbara resultat saknas i dagsläget. Samma gäller uthyrning av 

lokaler. 

 
Idrotts- och föreningsförvaltningen har även fått ansvar för att på ett 

systematiskt sätt, vidta trygghetsskapande och brottsförebyggande 

åtgärder vid ny- och ombyggnation samt vid förvaltning av 

bostadsområden och offentlig miljö inom mål 3 och 4, vilket förvaltningen 

ställer sig positiv till.  

 


