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Göteborgs stads trygghetsskapande och 
brottsförebyggande program - svar på remiss  

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden 

1. Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker remissen om förslag till Göteborgs 

stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program.  

2. Idrotts- och föreningsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt eget 

remissyttrande till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Programmet har tagit fasta på fokusmål och tillhörande strategier för 

att skapa ökad trygghet och minska brottslighet, samt otrygghet till följd av rädslan 

att utsättas för brott och minska motivationen till att begå nya brott. Syftet är att 

förtydliga vad som förväntas av stadens nämnder och styrelser i den gemensamma 

kraftsamlingen för att öka tryggheten för boende, besökare och företagare och att minska 

brottsligheten i staden.  

 

Idrotts- och föreningsnämnden tar ställning till det särskilda ansvar som åligger 

förvaltningen när det gäller punkterna 2:3 Medverka till att stärka delaktigheten och 

utvecklingskraften i civilsamhället gällande trygghetsskapande och brottsförebyggande 

insatser och initiativ. Samt 4:3 På ett systematiskt sätt, vidta trygghetsskapande och 

brottsförebyggande åtgärder vid ny- och ombyggnation samt vid förvaltning av 

bostadsområden och offentlig miljö.  

 

Förvaltningen bedöms kunna delta produktivt i programmets arbetsprocess, 

samverka samt utveckla initiativ och samarbeten för god måluppfyllelse. Frågor och 

problembeskrivningar som omfattas av programmet har förvaltningens avdelningar och 

verksamheter arbetat med under flera år och välkomnar nu förslaget till programformen i 

sin helhet.   

  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det finns inte någon samstämmig bild av vad brott och otrygghet kostar samhället idag, 

men att dessa kostnader är höga är tydligt. Utifrån nationalekonomen Ingvar Nilssons 

beräkningar på vad en kriminell ungdom kostar samhället (en person som lever 15 år i 

gängmiljö kostar samhället 23 mkr) är tanken till att spendera dessa medel i prevention 

långt enklare att förstå.   

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-08-09 

Diarienummer 0200/21 

 

Handläggare  

Maria Westberg 

Telefon: 031- 368 22 39 

E-post: maria.westberg@ioff.goteborg.se  
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Ekonomiska resurser krävs från olika aktörer för att skapa positiva insatser och för att 

uppnå måluppfyllelsen krävs ett långsiktigt arbete där området prioriteras och medel 

avsätts årligen.  För idrotts- och föreningsförvaltningen handlar trygghetsarbetet mycket 

om att stärka den egna organisationen samt skapa förutsättningar att kunna delta i stadens 

arbete på ett bra och hållbart sätt. Men även till att direkt och aktivt arbeta med de 

anläggningsbestånd som förvaltningen förfogar över.   

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan med sitt uppdrag erbjuda arenor där vi kan 

utveckla möten framförallt inom idrott och kultur. En viktig parameter är bygga belysta 

och trygga vägar till dessa arenor och till stadens föreningslokaler. Våra bidragssystem 

kommer aktivt fortsätta stötta och utveckla trygghetsskapande insatser och nya 

samarbeten.  

 

Ekonomiskt sett kan förvaltningen inte förvänta sig resultat kompetensmässigt inom det 

sociala ansvaret, mer än kunskap om anmälningsskyldigheten till sociala 

myndigheter. Detta relaterar till den sociala dimensionen och de frågor som syftar till 

”vem” som skall göra det större sociala arbetet. I dagsläget är det skolan och 

föreningslivet som utför det sociala arbetet när det gäller verksamheter i våra 

anläggningar. I det större perspektivet krävs fler vuxna inom dessa områden för att hitta 

och med arbete förebygga de kostnader som beskrivits ovan. 

   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Idrotts och föreningsförvaltningen anser möjligen att måluppfyllelse kan ge positiv effekt 

ur ekologisk dimension. En positiv spiral med minskad brottslighet och ett tryggare 

område kan leda till minskad nedskräpning och större omhändertagande.  

Bedömning ur social dimension 
Otrygghet är den känsla som påverkar den kollektiva förmågan att stå emot negativa 

påtryckningar mest. Göteborgs stad har enorma utmaningar när det gäller främst utsatta 

områden och det arbete som skall öka och upprätthålla just trygghet. Trygga miljöer där 

alla invånare skall kunna leva goda och välmående liv. Fritidsaktiviteter och deltagande i 

sociala sammanhang kan utveckla kommande generationer och möta de som varit med ett 

tag.  

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen anser att programmet har ringat in många av de större 

frågor och problemformuleringar som förvaltningen har identifierat i sitt arbete. De 

strategier som är kopplade till målen faller även de väl in med den ambition som finns.  

 

Förvaltningens målgrupper - främst barn och unga - tillhör de sköraste och förvaltningen 

vill kunna delta och förhoppningsvis tillgodogöra sig de resultat som programmet avser. 

Förvaltningen kan bidra inom det sociala perspektivet på många sätt, kanske främst 

genom den nära kontakt som finns med både föreningslivet, skolan och civilsamhället. 

Det är ofta genom idrott och rörelseglädje som initiativ tas för att bygga broar och skapa 

trygga sammanhang för barn och ungdomar. Det är viktigt att staden jobbar med 

inriktning på de yngre åldrarna eftersom rekrytering och ökad risk för kriminalitet kryper 

ner i åldrarna.   
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När det gäller att stärka målgruppsperspektivet för förvaltningens del handlar det om att 

stimulera ökad närvaro av vuxna i våra utsatta områden. Kan förvaltningen på något sätt 

skapa ett större inflöde och deltagande av vuxna, då kan möjligheten att se våra barn och 

unga samt deras behov öka. Förmågan att identifiera de som är i riskzon för ett 

utanförskap ökar också.  

 

Förvaltningens bedömning är att det finns stora utmaningar för föreningslivet när det 

gäller ledaråterväxt och vuxna som behöver vara stommen i många föreningar. Det finns 

många goda krafter i våra utsatta områden men de tar ofta stort ansvar och riskerar själva 

att inte orka i det längre perspektivet. Förvaltningen ser även stora utmaningar när det 

gäller jämställdhet och deltagande flickor och pojkar emellan. Där vi igen måste lära oss 

mer och förstå hur hederskulturen påverkar många flickors möjligheter att delta.  

 

Att vara fysiskt aktiv är en av de viktigaste parametrarna för en god hälsa men det är en 

naiv tanke att tro att deltagande i föreningsliv är något som står högst prioriterat för 

många familjer. Därför behöver det finnas strukturer som kan fånga upp och bibehålla 

intresse och skapa medvetenhet om vikten av att röra på sig, samt känna glädje 

tillsammans med andra. Helgidrotten är ett exempel på där man kan delta utanför 

föreningslivet och helt gratis. Där vi kan erbjuda en mötesplats för yngre barn, tonåringar 

men även föräldrar.  

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen förfogar över ett stort antal anläggningar och arbetar 

redan aktivt med att utveckla användandet av dessa utöver det historiskt traditionella. Det 

som historiskt var ett hinder var förmågan att utöver drift kunna vara delaktiga eftersom 

förvaltningens tidigare grunduppdrag tidigare inte innefattat socialt ansvar. I och med ny 

nämndorganisation och förändring av grunduppdraget har idrotts- och 

föreningsförvaltningen större ansvar att delta i det samlade arbetet för att 

utveckla insatser som genererar resultat i form av ökat användande och högre andel aktiva 

i våra utsatta områden. Förvaltningen eftersträvar även att öka andelen tjejer i aktivitet 

avsevärt.  

 

Samverkan 

Samverkan med fackliga parter har ej genomförts i detta ärende.   
 

Bilagor 
1. Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program – 

remissmall  

2. Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-11 (§ 936 1110/19) att ge stadsledningskontoret, 

tillsammans med social resursnämnd, i uppdrag att ta fram ett nytt program för det 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i staden. Kommunstyrelsen 

beslutade att skicka förslaget på remiss (§ 260 0355/20) den 31 mars till den 9 september 

2021. Idrotts- och föreningsnämnden ska tillstyrka, avstyrka eller inte ta ställning till 

förslaget senast 2021-09-10.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-11 § 936 att ge stadsledningskontoret, tillsammans 

med social resursnämnd, i uppdrag att ta fram ett nytt program för det trygghetsfrämjande 

och brottsförebyggande arbetet i staden. Kommunstyrelsen antog 2020-08-19 § 652 en 

inriktning för det nya programmet, vilken innebar att programmet ska fokusera på direkt 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och inbegripa trygghet, säkerhet och 

stadsmiljö samt både social och situationell prevention.  

 

Stadsledningskontoret har, tillsammans med social resursnämnd, tagit fram ett förslag till 

program. Programmet har sin utgångspunkt i regeringens brottsförebyggande 

program, Tillsammans mot brott.   

Programmet är uppdelat i mål för arbetsprocessen och mål för arbetets inriktning. Mål för 

arbetsprocessen fokuserar på att öka kunskapen och öka samverkan. Målen för arbetets 

inriktning fokuserar på att minska otryggheten till följd av rädslan att utsättas för brott, 

minska risken för brott i specifika miljöer/situationer samt minska motivationen att begå 

brott.  

 

Syftet med programmet är att förtydliga vad som förväntas av stadens nämnder och 

styrelser i den gemensamma kraftsamlingen för att öka tryggheten och att minska 

brottsligheten i staden. Syftet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och 

långsiktigt arbete som anpassas till samhällsutvecklingen och bedrivs samordnat och 

kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder.  

 

För att skapa tydlighet gentemot det långsiktigt främjande arbetet föreslås programmet 

benämnas Göteborg Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program. Idrotts- 

och föreningsförvaltningen har pekats ut som särskilt ansvarig för 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 socialnämnderna. Inom målområde 3 och 4 - Minska otryggheten till 

följd av rädslan för att utsättas för brott har förvaltningen och Minska risken för brott i 

specifika miljöer/situationer föreslås att Idrotts och föreningsförvaltningen tillsammans 

med flera andra berörda för att Göteborgs Stad, på ett systematiskt sätt, ska vidta 

trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder vid ny- och ombyggnation samt vid 

förvaltning av bostadsområden och offentlig miljö.  

Förvaltningens bedömning 
Idrotts och föreningsförvaltningen svarar i enlighet med önskemål om bedömning och 

reflektioner kring programmets möjligheter att skapa konkreta resultat utifrån 

problembeskrivningar och strategier. Förvaltningen ger även en kort överblick av vår 
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förmåga att med egna resurser stärka måluppfyllelsen utifrån vårt grunduppdrag. Som en 

av stadens mindre fackförvaltningar men högst delaktiga och verksamma i samtliga 

områden har idrotts- och föreningsförvaltningen fått ett unikt perspektiv kring arbetet 

som är kopplat till programmets frågor och dess målgrupper. Det trygghetsskapande 

arbetet anser vi börjar med våra barn och ungdomar, grupper som är starkt representerade 

i våra verksamheter.   

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen anser att programmets helhet täcker de stora 

utmaningar som staden står inför. Under ett decennium har vi sett problematik kring 

otrygghet och utanförskap växa allt mer. Det är viktigt att vi samlar oss kring 

gemensamma strategier och arbetsprocesser. Förvaltningen anser att detta är den 

viktigaste frågan under kommande år.  

 

Idrotts och föreningsförvaltningen arbetar redan aktivt med att skapa en organisation och 

struktur för att möta de krav och utmaningar som innefattas av programbilden. 

Förvaltningen har likt många andra arbetat under flera år med dessa frågor och välkomnar 

programmet. Samverkan som lyfts fram tidigt i förslaget har redan burit frukt och för oss 

är det en av nycklarna till fortsatt framgång.   

 

Strategier för samverkan och samarbeten anser förvaltningen vara mycket viktiga, vilket 

programmet också tar upp. Stadens förvaltningar behöver lära sig mer om varandras 

konkreta uppdrag och inte förvänta sig att gråzonsfrågor löser sig av sig själva. Som 

mindre fackförvaltning ser vi att ambitionsnivån är hög och det kommer många inspel 

som syftar till just skapandet av trygghet. Hög ambitionsnivå är bra, men förvaltningen 

försöker navigera i det som är mest genomförbart och det som ligger närmast vårt 

grunduppdrag.  

 

Ur den sociala dimensionen finns det ett mål som idrotts- och föreningsförvaltningen 

anser vara det viktigaste och det är att minska motivationen till att begå brott. 

Förvaltningen ser hur svårt det är att tävla mot det som erbjuds ungdomarna i de utsatta 

områdena när det gäller snabba pengar, statusprylar och annat som är lätt åtkomligt så fort 

du fått kontakt med ett negativt sammanhang.  

 

Vad kan vi från staden erbjuda som får dessa ungdomar att välja något annat? Det är den 

svåraste frågan. Hur kan det bli mer attraktivt att välja idrott, skola, och därigenom känna 

sig som en del av samhället? Tillskrivandet av identitet och den negativa synen på 

våra utsatta områden måste monteras ner och diskursen behöver tvättas av och kläs i mer 

positiva attribut. Hur stärker vi en identitet, rustad nog att stå emot den otrygghet vi alla 

jobbar så hårt med att bekämpa?  

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen tror att målen och strategierna kommer skapa goda 

resultat. Kunskap och samverkan, tålamod och kunniga tjänstepersoner är den mix staden 

behöver för att lyckas. Staden behöver hålla dessa frågor ständigt aktuella och inte luta 

sig tillbaka. Trygg-i arbetet och lägesbilderna är centrala och vi hoppas kunna utveckla, få 

ökad kunskap och kunna arbeta ännu närmare våra målgrupper. Konkreta insatser och 

stöd i programformen kommer generera ökat resultat.  
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Idrotts- och föreningsförvaltningens bedömning är att om staden lyckas stärka våra 

organisationer och ta vara på goda samarbeten samt bidra till en ökad närvaro i de utsatta 

områdena, då kan vi tillsammans bryta den negativa trenden.  

 

Idrotts- och föreningsförvaltningen ställer sig positiv till programmet och det särskilda 

ansvar för strategi 2.3 och ansvar för strategierna 3.3 och 4.3 som förvaltningen 

tilldelats enligt remissmallen. Förvaltningen ser tillsammans med övriga ansvariga kan 

bidra i arbetet med strategierna 3:2 och 4:2, Göteborgs Stad ska, på ett systematiskt sätt, 

ta hänsyn till trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter vid fysisk 

planering eftersom förvaltningen redan deltar aktivt i stadens fysiska planering.   

 

 

   

 

Anders Ramsby 

 

Förvaltningsdirektör 

Emir Slavotic 

 

Avdelningschef  

 


