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Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder 
i planering av stadsmiljöer 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Stadsledningskontorets förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del har bifallits. 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 13 november 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer, i enlighet med 
bilaga 13 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 4 december 2020. 

Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag 
och tilläggsyrkande från V och MP den 4 december 2020. 

Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till tilläggsyrkande från V och MP  
den 4 december 2020 och avslag på yrkande från SD den 4 december 2020. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
avslag på yrkande från SD den 4 december 2020 och tilläggsyrkande från V och MP  
den 4 december 2020. 

Vid omröstning beträffande Axel Josefsons m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Jörgen Fogelklous yrkande röstade Daniel Bernmar (V), 
Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Emmyly 
Bönfors (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till Axel 
Josefsons m.fl. yrkande. 

Jörgen Fogelklou (SD) röstade för bifall till det egna yrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutade med tolv röster mot en att bifalla Axel Josefsons m.fl. 
yrkande. 

Kommunfullmäktige 
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Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från V och MP röstade 
Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 
Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall. 

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att avslå tilläggsyrkandet från  
V och MP. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag i första omröstningen röstat för bifall till Axel Josefsons m.fl. yrkande och i 
andra omröstningen för avslag på tilläggsyrkandet från V och MP. 

 
 
Göteborg den 9 december 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Tilläggsyrkande angående – Göteborgs Stads 
policy för säkerhetsåtgärder i planering av 
stadsmiljöer 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Policyn revideras genom att lägga in ’Plan för Jämställdhet’ under Koppling till andra 
styrande dokument (sid 3 i policy). 

2. Policyn revideras genom att lägga in ’kvinnor’ i beskrivningen av olika gruppers 
särskilda behov (sid 4, 6 i policy) 

3. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut. 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa partier i Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet välkomnar 
policyn för säkerhetsåtgärder. Allt för många i vår stad upplever inte bara otrygghet, utan 
är också utsatta för säkerhetsrisker i det offentliga rummet. Dessa är inte jämnt 
distribuerat, utan vissa grupper utsätts för unika säkerhetshot. Kvinnor och tjejers 
utsatthet för brott är t.ex. annorlunda än mäns och pojkars utsatthet. 
 
De föreslagna principerna för utformning kring t.ex. belysning och synlighet är 
välkomna. Men vi finner det önskvärt att kvinnor och tjejers speciella utsatthet i 
stadsmiljöer lyfts fram i själva policyn, och att policyn kopplas till Plan för Jämställdhet. 
I denna återfinns specifika mål som är relevanta för planering av stadsmiljöer. 
 
Att de särskilda behoven för barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar 
lyfts fram är bra – men i planering av stadsmiljöer är det även viktigt att kvinnor får 
inflytande och kvinnors speciella utsatthet iakttas. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
2020-12-04 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Ärende nr 2.1.1 
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Yrkande – Göteborgs Stads policy för 
säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

1) Ersätta texten i policydokumentet under rubriken ”Specifika utformnings 
principer gällande fordonsburna attacker” med följande text; 
 
För att motverka fordonsburna attacker måste man bygga fysiska hinder för att 
skydda samtliga gågator inom vallgraven, inklusive Nordstan. Vilken standard 
och vilka specifikationer dessa hinder ska ha ska tas fram genom att studera 
internationella rapporter, samt genom att studera och implementera åtgärder som 
man gjort i andra europeiska storstäder. Utöver detta specifika uppdrag ska man 
följa MSB:s vägledning Säkerhet i offentlig miljö – Skydd mot antagonistiska hot 
och terrorism. 
Med fysiska hinder avses aktiva fordonsbarriärer (exempelvis höj- och sänkbara 
pollare, grindar, bommar) eller passiva fordonsbarriärer (exempelvis vallar, 
landformationer, vatten, diken, gatumöblemang). Barriärerna kan integreras i 
miljön genom att utformas som kulturyttringar, vattenformationer, sittplatser, 
lekredskap, planteringsanläggningar, trappor med mera. 
 

2) Berörda nämnder får i uppdrag att senast 2021-12-31 ha säkrat upp samtliga 
gågator inom vallgraven med fysiska hinder som stoppar fordonsattacker. 
Fordonshindren ska vara estetiskt tilltagande, smälta in i stadsmiljön, och ha en 
kulturhistorisk anknytning till platsen. Fordonshindren ska delfinansieras via ”1% 
-pengen” för konstnärlig utsmyckning. 
 

3) Berörda nämnder får i uppdrag att senast 2021-12-31 ha en plan för hur man 
säkrar upp Gustav Adolfs Torg och Götaplatsen med temporära fysiska hinder 
vid större event. 
 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-12-04 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.1 
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Yrkandet  
 

Europa är under attack av islamister, jihadister eller IS-krigare1. Hur kunde det bli så? 
Hur kommer det sig att hundratals återvändande IS krigare som SÄPO vet vilka de är 
fortfarande går fria? Dessa jihadister kan sitta på sina kammare i Göteborg, i sina av 
kommunen sanktionerade samlingslokaler och i sina av diktaturers finansierade religiösa 
lokaler och planera nya dåd. Detta måste sägas rakt ut och utan omskrivningar. 

Vi måste skydda våra medborgare mot nya attacker till varje pris. Detta policydokument 
är alldeles för tamt och säger egentligen ingenting om hur vi praktiskt ska skydda oss mot 
nya attacker. De dokument som policyn refererar till är alldeles för ospecifika. Staden 
måste studera vilka åtgärder man har gjort i andra länder. Det finns många vetenskapliga 
rapporter att tillgå där man på ett systematiskt sätt utrett hur man kan skydda sig. 2 3 

Det sattes upp temporära skydd på vissa platser redan 20184, men dessa måste utformas 
på ett bättre sätt.  

Senast 2021-12-31 ska samtliga gågator inom vallgraven vara 100% säkrade mot 
fordonsattacker. De gågator som ska säkras upp först är hela Nordstans köpcentrum, 
Fredsgatan, Kungsgatan och Korsgatan. Man bör även utreda om nya gågator ska 
tillkomma för att få ett bättre totalskydd.  

Vad gäller Götaplatsen och Gustav Adolfs torg, där det ofta samlas stora folkmassor 
måste också säkras upp. Det måste finnas en plan för att temporärt vid demonstrationer 
och större event sätta upp hinder mot fordonsattacker. Dessa kan sedan tas bort efter 
eventens genomförande. 

Efter att ovan nämnda åtgärder är på plats måste man gå vidare med att säkra upp centrala 
parker mot fordonsattacker. Exempelvis Trädgårdsföreningen och Slottsskogen.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 
1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Islamistisk_terrorism_i_Europa 
2 https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)1084-0680(1996)1:1(51) 
3 https://link.springer.com/article/10.1007/s41125-017-0018-4 
4 https://vartgoteborg.se/trafik/goteborgs-gagator-far-tunga-skyddsbarriarer/# 
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Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder 
i planering av stadsmiljöer  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborgs Stads policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer, i enlighet med 
bilaga 13 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antas. 

I kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens uppdrag 2018-08-22 § 676 till stadsledningskontoret att tillsammans 
med trafiknämnden och byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för säkerhetsåtgärder i 
planering av stadsmiljöer, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2018-08-22 § 676 i uppdrag till stadsledningskontoret att 
tillsammans med trafiknämnden och byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för 
säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-15 § 340 att remittera ett förslag på riktlinje till 
berörda aktörer. Samtliga remissinstanser har svarat. Inkomna synpunkter handlar bland 
annat om att platsanalysen behöver utvecklas, att utformningsprinciperna är bra och att 
definitionen av säkerhet behöver förtydligas. I dialog med bland andra 
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har dokumentet reviderats. Revideringarna har 
syftat till att förtydliga innehållet och öka användbarheten. 

Stadsledningskontoret har under arbetets gång funnit att det, baserat på innehåll och 
stadens behov, lämpar sig bäst med en policy istället för en riktlinje. Stadsplanering är ett 
komplext område som är svårt att ha fasta stadsövergripande bestämmelser kring. 
Bedömningen är således att staden behöver vägledande principer snarare än fasta 
bestämmelser just i den här frågan. 

Den föreslagna policyn innehåller ett antal generella utformningsprinciper samt specifika 
utformningsprinciper gällande fordonsburna attacker. 

Stadsledningskontoret anser efter genomfört analysarbete att föreslagen policy är den 
form som bäst stödjer planerande och byggande nämnder och styrelser i att beakta 
säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljön. Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget 
från kommunstyrelsen förklaras fullgjort. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-11-13 
Diarienummer 1429/18 
 

Handläggare  
Neda Sherafat 
Telefon: 031-368 00 72 
E-post: neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Policyn bör inte innebära ökade kostnader för staden eftersom staden redan idag arbetar 
utifrån policyns utformningsaspekter i planeringsprocessen, vid bygglov och vid 
gestaltning/utformning. I dessa områden tydliggör policyn vikten av att beakta 
säkerhetsaspekten. 

Policyn bedöms minska behovet av åtgärder i efterhand då säkerhet ska finnas med som 
en aspekt i tidiga skeden. Beroende på vilka åtgärder som planeras kan det få påverkan på 
driftskostnader, till exempel vid ökad drift av belysning och dylikt. 

Principerna gällande fordonsburna attacker är nya för staden men bedöms inte leda till 
några större ekonomiska konsekvenser. Vid användning av dessa principer bedöms 
kostnaderna, utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, kunna minska. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Policyn hanterar inte fysisk planering utifrån ett ekologiskt perspektiv. Frågor kring 
säkerhet och trygghet har dock stor inverkan på det nationella målet God bebyggd miljö 
som syftar till att uppnå en hållbar utveckling i den byggda miljön där de ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekterna vägs in. 

Bedömning ur social dimension 
Policyns definition av säkerhetsåtgärder är fysiska åtgärder som vidtas i stadsmiljö i syfte 
att förhindra eller minimera risken för brott. I den praktiska användningen behöver 
åtgärder avvägas mot grupper med behov av att ta särskild hänsyn till vid utformning, 
såsom exempelvis barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är även 
viktigt att utgå ifrån individens behov och möjligheter snarare än att endast utgå ifrån en 
grupps behov och möjligheter. 

Forskning visar att det har betydelse vilka som använder en plats. Sociala revir och 
informella maktstrukturer visar sig, precis som öde platser, begränsa människors 
upplevda rörelsefrihet och trygghet. Otrygghet och oro att bli utsatt för brott är högre 
bland kvinnor/flickor medan det i praktiken är unga män som är den grupp som är mest 
brottutsatt. Hur stadsmiljö utformas har en betydelse där Boverket bland annat konstaterar 
att stadsplanering kräver ett jämställdhetsperspektiv i alla steg av planeringsprocessen 
och att frågor ställs som exempelvis: Vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi 
det? Får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och män, flickor och 
pojkar? 

Planering och hur staden utformas för att kunna användas av olika grupper av människor 
har en betydelse. Planering inom stadsbyggnad ger möjlighet att skapa social trygghet 
och som stöd finns de utformningsprinciper som policyn omfattar, exempelvis hur 
stadsmiljön utformas avseende överblickbarhet, synlighet, orienterbarhet och 
tillgänglighet. 

I skapandet av säkra platser finns flera dilemman att hantera och avvägningar att göra. 
Generellt sett finns en risk att säkerhetshöjande åtgärder bidrar till att skapa otrygga 
miljöer. Det kan exempelvis handla om att en alltför generös överblickbarhet kan skapa 
karga ytor eller att fysiska tillägg i stadsrummet kan signalera att en plats är mer osäker 
än tidigare. Tilläggen kan också bryta siktlinjer och den estetiska utformningen. Vidare 
riskerar säkerhetshöjande åtgärder att bli hinder och barriärer, vilket kan påverka den 
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fysiska tillgängligheten. Ett dilemma är att det ur säkerhetssynpunkt är bra med glest 
befolkade områden då risken för en terrorattack är mindre men ur trygghetssynpunkt är 
det bättre med befolkade områden. 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-08-22 § 676 

2. Byggnadsnämndens protokollsutdrag, 2020-06-23 § 305 

3. Fastighetsnämndens protokollsutdrag, 2020-08-31 § 150 

4. Idrotts- och föreningsnämndens protokollsutdrag, 2020-06-11 § 84 

5. Park- och naturnämndens protokollsutdrag, 2020-05-25 § 105 

6. SDN Angereds protokollsutdrag, 2020-06-15 § 206 

7. SDN Centrums protokollsutdrag, 2020-06-15 § 114 

8. SDN Östra Göteborgs protokollsutdrag, 2020-06-17 § 185 

9. Social resursnämndens protokollsutdrag, 2020-06-17 § 141 

10. Trafiknämndens protokollsutdrag, 2020-06-18 § 251 

11. Förvaltnings AB Framtidens protokollsutdrag, 2020-06-12 § 20 

12. Higab AB:s protokollsutdrag, 2020-05-28 § 9 

13. Förslag till policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljön 
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Ärendet 
Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen 2018-08-22 § 676, 
tillsammans med byggnadsnämnden och trafiknämnden, tagit fram förslag till policy för 
säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer. Policyn föreslås antas av 
kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret föreslår vidare att uppdraget förklaras 
fullgjort. 

Beskrivning av ärendet 
I arbetet med att ta fram riktlinjer tillsatte stadsledningskontoret under våren 2019 en 
arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar, däribland 
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. I dialog med berörda förvaltningar tog 
stadsledningskontoret fram ett förslag till riktlinjer som kommunstyrelsen 2019-04-15 § 
340 beslutade att remittera till ett antal av stadens nämnder, styrelser och råd, samt 
Räddningstjänsten StorGöteborg. Stadsledningskontoret har efter remissomgången även 
hört Polisen StorGöteborg. Samtliga remissinstanser har svarat. 

Sammanfattning av inkomna remissvar 
Samtliga remissinstanser välkomnar och/eller tillstyrker riktlinjen med kommentarer. De 
främst förekommande synpunkterna handlar om att: 

- platsanalysen behöver utvecklas, 
- utformningsprinciperna är bra och användbara,  
- formuleringarna kring rätt kompetens och tillräckliga data behöver definieras och 

förtydligas, 
- riktlinjens avgränsning till stadsmiljö och planeringsskedet är för snäv, 
- definitionen av säkerhet behöver förtydligas, att riktlinjen är relevant och bör 

gälla för fler av stadens nämnder och styrelser, 
- det bör göras kopplingar till fler av stadens styrande dokument, särskilt till 

stadens program för en jämlik stad. 

Nedan följer sammanfattningar av de stora dragen i de inkomna remissvaren. 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden ser att frågan är högst relevant och en viktig aspekt av planeringen av 
stadens nya offentliga miljöer. Frågan är komplex och kräver att, så som uttalas i 
riktlinjen, rätt kompetens och tillräckliga data finnas tillgängliga. Nämnden anser att 
stadsledningskontoret bör ha en samordnande roll för att säkerställa att förvaltningar och 
bolag har tillgång till aktuellt och relevant underlag samt kompetens inom 
säkerhetsområdet. 

Byggnadsnämnden föreslår att riktlinjen prövas i några utpekade ärenden innan den 
fastställs. Framför allt för att få skarpa frågeställningar och se över hur relevant kunskap 
tas fram för att göra rätt bedömning av risker och adekvata åtgärder. Detta ökar 
möjligheten att riktlinjen får genomslag i praktiken och utgör ett användbart verktyg för 
att öka säkerheten i Göteborg. 

Listan med punkter som ska beaktas vid utformning av stadens offentliga miljöer är bra 
och de flesta är redan idag en del av de analyser som görs i planeringsskedet. De kan 
utgöra en bra checklista. 
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Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden ställer sig positiv till att en riktlinje tas fram i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut. De åtgärder som föreslås som en följd av riktlinjen bör vara 
realistiska, ekonomiskt genomförbara och konkreta så att de går att följa upp med avtal i 
genomförandeskedet. 

De frågeställningar som föreslås under rubriken Frågeställningar vid platsanalys riskerar 
att inte ge det stöd som krävs, bland annat då de blandar nuläge och planerat läge samt i 
många fall endast bidrar till ett ja-/nej-svar istället för en analys. För att riktlinjen ska bli 
ett bra och tydligt stöd i planeringen bör riktlinjen testas i några ärenden innan den 
fastställs. De punkter som ska beaktas vid utformning av stadens offentliga rum bör 
arbetas in i befintliga vägledningar för planeringen, i de fall de inte redan finns med där. 

I riktlinjen bör det tydligare framgå hur redan befintliga byggda miljöer samt i bygg- och 
förvaltningsskedet ska hanteras. 

Lokalförvaltningen 
Lokalförvaltningen har inget att erinra avseende säkerhetsaspekterna i riktlinjen. Däremot 
önskas tydliggörande av och koppling till de program och planer inom den sociala 
dimensionen som berör detta område samt tydliggörande av definitionen av säkerhet och 
säkerhetsaspekter. 

Park- och naturnämnden 
Park- och naturnämnden ställer sig bakom remissförslaget. Nämnden bedömer dock att 
det behöver förtydligas i vilket skede i planeringsprocessen som platsanalysen behöver 
göras. Nämnden efterfrågar även ett förtydligande av vad som menas med rätt kompetens 
och tillräckliga data, för att få en förståelse för vad som krävs för en platsanalys med bra 
kvalitet. Nämnden anser vidare att riktlinjen skulle behöva kompletteras med exempel 
eller hänvisningar till kunskapsdokument så att det tydligare framgår hur platsanalysen 
visar på behov av åtgärder. 

Social resursnämnden 
Social resursnämnden är positiv till remissförslaget och anser att det är av betydelse att 
säkerställa säkerhetsaspekten i ett tidigt stadie i stadens planeringsprocess och utformning 
av stadsmiljö. Remissförslaget är ett bra underlag för att göra detta. Social resursnämnd 
gör dock bedömningen att några klargörande tillägg behöver göras enligt följande. 

Nämnden önskar förtydligande om hur och när i planeringsprocessen platsanalyserna 
behöver göras. Ett förtydligande kring detta är viktigt för att riktlinjen ska integreras och 
tillämpas i all planering av stadsmiljö. 

Riktlinjen behöver tydliggöra hur det är tänkt att säkerställa hur området upplevs. Om det 
ska göras genom trygghetsundersökningar eller inhämtande av annan trygghetsrelaterade 
fakta. 

Det behövs förtydligande och definition av vad som menas med rätt kompetens och 
tillräckliga data. För att platsanalyserna ska genomföras på ett adekvat sätt bör det 
tydligare definieras vad rätt kompetens innebär, samt vad det är som ska ingå i den data 
eller typ av underlag som nämns i riktlinjen. 

Riktlinjen skulle behöva kompletteras med hur tillämpningen av den ska dokumenteras 
samt följas upp.  
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Förslagen i riktlinjen är i linje med de program, handlingar och vägledningar som det 
anses ha kopplingar till och bedöms ha god relevans utifrån de aspekter som berörs inom 
nämnda områden. 

Stadsdelsnämnden (SDN) Angered  
SDN Angered tillstyrker remissförslaget under förutsättning att handlingen justeras och 
kompletteras enligt följande. 

Riktlinjer för hur fysiska miljöer kan, och behöver, utformas för att öka säkerheten, 
förebygga brott och öka tryggheten i samhället berör många förvaltningar. Det är därför 
lämpligt att det finns ett övergripande dokument med riktlinjer för staden. SDN Angered 
uppfattar att trafikkontoret har utarbetat egna riktlinjer, vilket i sådana fall skulle äventyra 
ett helhetstänkande i planering och utformning av den fysiska miljön. 

Riktlinjen behöver på ett tydligare sätt utgå från kunskaper och knytas till teorier om 
arkitektur, stadsplanering och kriminologi, socialt arbete samt utarbetade strategier och 
principer för situationell brottsprevention. Då ökar möjligheten att riktlinjerna kan vara 
aktuella över tid, risken minskar för felaktiga tolkningar av situationen och planeringen 
av den fysiska miljön och åtgärder kan fylla sitt syfte. 

Riktlinjen behöver tydligt ange hur den ska tillämpas, och det bör anges och bestämmas 
vem som bär ansvaret för att säkerställa att riktlinjerna följs. 

Arbetet med säkerhetsfrågor vid planering av stadsmiljöer angår i hög utsträckning också 
stadsdelsnämnderna och de kommande nya socialnämnderna, eftersom utformningen av 
säkerheten i den fysiska miljön är en viktig del i det förebyggande sociala arbetet. I 
riktlinjer är det därför önskvärt att det beskrivs hur olika nämnder ska arbeta tillsammans 
och hur kunskaper om lokala förhållanden ska sökas och bilda grund för analys och val 
av åtgärder. Risken är annars att de åtgärder som görs blir kontraproduktiva.   

Riktlinjen bör på ett tydligt sätt beskriva och behandla olika typer av bebyggelsemiljöer 
utifrån stadsplanemönster och andra sociala förhållanden. 

Det finns idag stora brister ur säkerhets- och trygghetssynpunkt i många stadsdelar. 
Riktlinjen behöver därför också omfatta och ge stöd i förvaltningen och 
omhändertagandet av den fysiska miljön i befintliga områden. Den behöver ge 
vägledning till var det ur säkerhets- och trygghetssynpunkt är viktigt att med hjälp av 
planeringsåtgärder förändra utformningen av allmänna platser och stadsplanestrukturen 
eller var till exempel ett ökat bostadsbyggande och fler verksamheter kan förändra 
situationen. 

Det behöver säkerställas att riktlinjen kompletterar det gällande programmet för 
Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete (kommunfullmäktige 
2014). SDN Angered anser att programmet på ett grundligt sätt tar upp många av de 
punkter som innefattas i riktlinjen. 

Stadsdelsnämnden (SDN) Centrum  
SDN Centrum ställer sig positiv till en riktlinje som ökar möjligheten att arbeta mot en 
trygg och säker miljö. SDN Centrum vill betona vikten av att riktlinjen fungerar som ett 
stöd i arbetsprocesserna. Samtidigt som riktlinjen innehåller frågeställningar till 
platsanalys ställs höga krav på respektive nämnd att konkretisera hur analysen ska 
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genomföras och kompetens säkerställas. SDN Centrum bedömer att en mer konkret 
beskrivning av analysarbetet bidrar till ökad träffsäkerhet och kvalitet. 

Stadsdelsnämnden (SDN) Östra Göteborg  
SDN Östra Göteborg tillstyrker remissförslaget med kommentarer. SDN saknar Polisen i 
listan över de instanser som remissen sänts till. 

SDN Östra Göteborg önskar förtydligande om vem som bedömer ifall ett fysiskt område 
bör omfattas av riktlinjen vid planering. 

Riktlinjen sägs gälla även för externa aktörer. SDN Östra Göteborg undrar hur stor 
påverkan staden kan ha på sådana miljöer då riktlinjen inte ska gälla för bygg- och 
förvaltningsskede. 

Det är positivt att riktlinjen har kopplingar till stadens program för trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbete. Utformande av fysisk miljö för ett gott samspel 
människor emellan är inte endast en fråga för de planerande förvaltningarna. Här är 
samarbete med andra aktörer och civilsamhället av stor betydelse för ett positivt resultat. 

SDN Östra Göteborg saknar i platsanalysen en närmare precisering av i vilket skede 
analysen/-erna ska genomföras, samt ur vilket tidsperspektiv. Analysen utgår från att en 
plats ska förändras, och då behöver både nuläge och framtida utformning, samt 
förändringsprocessen, analyseras. Är processen utdragen över tid behövs kanske 
dessutom åtgärder även under genomförandetiden. 

Frågeställningarna vid genomförande av platsanalys behöver förtydligas avseende 
innebörden av rätt kompetens. 

Anvisningen om att hållplatser och parkeringsplatser inte ska ligga långt från målpunkter 
såsom bostäder innehåller oklarheter och målkonflikter. 

Belysning av utemiljöer är ett omfattande ämnesområde. Det kan bli fel om platser där 
människor går, cyklar eller vistas belyses så att det känns otryggt att befinna sig på en 
”upplyst scen” där en själv inte kan se ut i den mörkare omgivningen. 

Trafiknämnden 
Trafiknämnden ser positivt på remissförslaget då riktlinjen beskriver en process på hur 
arbetet med säkerhetsåtgärder ska utföras. Nämnden ser särskilt att det är positivt att 
riktlinjen även belyser aspekter som överblickbarhet, synlighet och belysning med mera. 
Trafiknämnden ser dock att riktlinjen bör kompletteras med checklista/förtydligande som 
förenklar analysen och ger stöd i att svara på de föreslagna frågeställningarna, samt att 
riktlinjen bör kompletteras med en kompetenshöjande insats för medarbetare och chefer 
inom relevanta förvaltningar. 

Higab AB 
Higab har inga skiljaktiga meningar i förhållande till stadsledningskontorets utredning 
och förslag gällande riktlinjen. 

Förvaltnings AB Framtiden 
Bolaget ställer sig generellt positivt till remissförslaget och tycker att det är bra att 
säkerhetsåtgärder hamnar i fokus i stadsplaneringen. Bolaget ställer sig frågande till att 
riktlinjen endast omfattar stadsmiljöer. Säkerhetsåtgärder bör prioriteras även i 
planeringen av delar av staden som inte faller inom riktlinjens definition av stadsmiljö – 
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detta gäller inte minst stadens utsatta områden. Om riktlinjen kan omfatta även 
ytterstadsområden och i synnerhet stadens särskilt utsatta områden är bolagets bedömning 
att den kan få ökad effekt och bidra till att minska den ojämlikhet som redan finns i såväl 
tillgång till trygga fysiska miljöer som den allmänna folkhälsan. 

Göteborgs Stads Pensionärsråd 
Rådet ser positivt på att riktlinjerna tas fram och tycker att remissförslaget är bra. 

Göteborgs Stads HBTQ-råd 
Rådet ställer sig positivt till remissförslaget. Dokumentets fokus på brottsförebyggande, 
tillgängliga och levande stadsmiljöer är viktiga för att bidra till offentliga miljöer där 
HBTQ-personer känner trygghet och lust att vistas. De frågeställningar som utformats är 
relevanta och väl avvägda. 

Utöver frågeställningarna behandlar dokumentet främst säkerhet. För en god säkerhet är 
det viktigt att miljöerna är lättöverblickbara och uppmuntrar till att nyttjas över större 
delen av dygnet. I det är rådet enigt med förslaget. 

Öppna och väl synliga miljöer med liv och rörelse under stora delar av dygnet innebär en 
trygghetskänsla för många HBTQ-personer i och med svårigheten att dölja mer extrema 
våldsbrott. Däremot kan det finnas rädsla eller olust att passera platser där öppenhet och 
synlighet innebär en ökad uppmärksamhet mot dem som passerar där eftersom det kan 
innebära en ökad risk för att utsättas för kränkningar, hot eller våld på grund av 
sexualitets- eller genusuttryck. 

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor 
Rådet anser att universell utformning och tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning måste finnas med i en skrivning någonstans i riktlinjen. 

När platsanalyser genomförs behöver kompetensen inkludera ett 
funktionshinderperspektiv. Hur kan säkerhetsaspekten förstås utifrån att personer med 
olika typer av funktionsnedsättningar vistas på platsen? Hur kan de säkerhetsåtgärder som 
planeras gynna och missgynna personer med olika typer av funktionsnedsättningar? Är 
den stora mångfalden av människors förmågor och förutsättningar inkluderade vid 
genomförandet av en platsanalys? 

Rådet anser att det som står om de olika utformningsprinciperna är väldigt bra även ur ett 
tillgänglighets- och användbarhetsperspektiv för personer med funktionsnedsättning. 
Principerna ger goda förutsättningar för att inkludera tillgänglighet och användbarhet för 
personer med funktionsnedsättning, om bara detta perspektiv finns med i analysen. 

Rubriken Tillgänglighet avser i riktlinjen tillgänglighet i allmän bemärkelse, inte specifikt 
för personer med funktionsnedsättning. Avsnittet innehåller dock skrivningar som också 
är bra ur ett funktionshinderperspektiv. Men när det gäller möjlighet till alternativa vägval 
i situationer som känns otrygga och undvikande av enda, möjliga vägen tror rådet att det 
ofta saknas ett funktionshinderperspektiv. Personer med rörelsenedsättningar är 
fortfarande utestängda från många offentliga miljöer och förväntas nöja sig med mindre 
bra nödlösningar för framkomlighet, om det alls är möjligt att ta sig fram. Att som person 
med rörelsenedsättning ges möjlighet att kunna välja mellan flera vägar framstår i nuläget 
som utopiskt, men borde vara verklighet. 
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Rådet anser vidare att det gällande livfulla platser, attraktiv utformning av en plats som 
får människor att vilja stanna en stund, är särskilt viktigt att utgå ifrån principen om 
universell utformning. Det som framställs som attraktivt kan ofta också innebära 
otillgänglighet och exkludering. Många offentliga ”härliga platser” exkluderar till 
exempel personer med rörelsenedsättningar. Attraktiviteten måste gå hand i hand med 
universell utformning.  

Vid utformning av aktiva och passiva hinder är det mycket viktigt att ha ett 
funktionshinderperspektiv. Hindren, både de aktiva och passiva, får aldrig utgöra hinder 
för framkomlighet eller användbarhet för personer med funktionsnedsättning, till exempel 
permobilanvändare. 

Räddningstjänsten StorGöteborg (RSG) 
RSG är positiva till förslaget att i första hand utforma stadsmiljöerna på ett sätt som 
minskar möjligheten att utföra fordonsburna attacker och att i andra hand använda sig av 
fysiska hinder. 

RSG är beroende av god framkomlighet och smidig rörelse genom staden vid 
genomförande av räddningsinsatser. Inför varje val av åtgärder eller hinder behöver 
framkomligheten för räddningsfordon beaktas så att tillgängligheten inte försämras. 

RSG:s erfarenheter av aktiva hinder är att tekniken är känslig och kräver mycket 
underhåll. RSG har bättre erfarenheter av passiva hastighetsdämpande åtgärder. Genom 
att skapa chikaner eller liknande hinder som kan passeras i låg hastighet kan både attacker 
begränsas och tillgänglighet bevaras. RSG är tveksamma till fasta passiva hinder som inte 
medger någon tillgänglighet alls till publika ytor. 

Polisen StorGöteborg 
Polisen tycker att riktlinjerna är väl genomarbetade och att mycket av materialet känns 
igen från polisens egna rapporter. Polisen kan inte se att något väsentligt har missats och 
har därför inga tillägg eller andra synpunkter. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret har funnit att det, baserat på innehåll och stadens behov, lämpar sig 
bäst med en policy istället för en riktlinje. Stadsplanering är ett komplext område som är 
svårt att ha fasta stadsövergripande bestämmelser kring. Inom stadsplanering finns många 
aspekter att ta hänsyn till och väga in, där säkerhet utgör en aspekt. De avvägningar som 
görs behöver göras från fall till fall. Bedömningen är således att staden behöver 
vägledande principer snarare än fasta bestämmelser just i den här frågan. 

Begränsad information och vägledning inom området 
Policyn omfattar och reglerar ett område som det idag finns begränsad forskning, 
kunskap och vägledning inom. Internationell forskning visar betydande samband mellan 
fysisk miljö, brottslighet och trygghet. Internationella metoder kan dock inte överföras 
direkt till svenska förhållanden, även om forskningsresultaten och kunskapen kan 
användas. Svensk forskning är fortfarande i sin linda och handlar till stor del om 
belysningsrelaterade åtgärder. 

Förra året tog Kungliga Tekniska Högskolan på uppdrag av Boverket fram rapporten 
Trygg stadsmiljö som innehåller dels en kunskapsöversikt, dels rekommendationer för 
tryggare och säkrare miljöer. Boverket tog sedan fram en vägledning, Brottsförebyggande 
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och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser (2019:20). 
Vidare har Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram vägledning om skydd mot 
fordonsattacker (2018) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram 
vägledning gällande skydd mot antagonistiska hot och terrorism (2019). 

Trots det begränsade underlaget har staden försökt hitta ett sätt att genomföra uppdraget 
från kommunstyrelsen och tagit fram föreslagen policy som ett första steg. Då det rör sig 
om ett tämligen obeforskat område och det tillkommer ny kunskap med tiden kan det 
finnas anledning att revidera policyn i framtiden. 

Förslag till policy 
Stadsledningskontoret har tagit del av inkomna synpunkter på remissförslaget och har i 
dialog med bland andra stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret tagit fram ett förslag 
till policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljön. De ändringar som gjorts efter 
remissomgången har syftat till att förtydliga innehållet och öka användbarheten av 
policyn. 

Många remissinstanser efterfrågar förtydliganden gällande hur och i vilket skede den 
föreslagna platsanalysen skulle göras. Stadsledningskontoret bedömer utifrån behov 
uttryckta i remissvaren att frågeställningarna kopplade till platsanalysen är på en alltför 
detaljerad nivå och bör utgå. Frågeställningarna hanteras dessutom genom de så kallade 
utformningsprinciperna. Vidare undersöker stadsbyggnadskontoret just nu ifall 
frågeställningarna skulle kunna läggas till i stadens SKA/BKA-process1 vid planering. 

Ett antal remissinstanser efterfrågar förklaringar till vad som menas med rätt kompetens 
och tillräckliga data kopplat till genomförandet av platsanalys. Det efterfrågas även att 
stadsledningskontoret ska ha en samordnande roll för att säkerställa att förvaltningar och 
bolag har tillgång till aktuellt och relevant underlag samt kompetens inom 
säkerhetsområdet. Till följd av att frågeställningarna till platsanalysen har utgått i det 
reviderade förslaget utgår även skrivningen om behovet av rätt kompetens och tillräckliga 
data. I stadens budget för 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att, tillsammans med 
stadsdelsnämnderna, fortsatt identifiera brottsutsatta och otrygga platser (dnr 0320/20). 
En av anledningarna till uppdraget är att göteborgarna ska kunna röra sig fritt i hela 
staden under alla tider på dygnet utan att känna rädsla för att drabbas av våld eller 
ofredande. Arbete pågår med att ta fram en central lägesbild för staden som inbegriper 
brottsutsatta och otrygga platser, men också de bakomliggande mekanismerna till att 
platserna är brottsutsatta och otrygga. Som en del i att förse förvaltningar och bolag med 
aktuellt och relevant underlag för att bedöma ett områdes utsatthet för brott kan den 
centrala lägesbilden utgöra ett inledande steg. En kontinuerlig lägesbild som beskriver 
situationen i Göteborgs Stad utifrån ett antal perspektiv, bland annat otrygga platser och 
brottsutsatta platser, kommer skapa större möjligheter att agera, förebygga och hantera 
händelser som påverkar kommunens invånare negativt. 

Inom staden finns även Trygg-i-arbetet där det tas fram lokala lägesbilder. Dessa kommer 
att utgöra en del av underlaget till att skapa den centrala lägesbilden. Till den centrala 
lägesbilden kommer däremot ett urval att göras från de lokala lägesbilderna. För att få 
med och ta del av alla delar lokalt behöver även den aktuella lokala lägesbilden, för det 
område som ska detaljplaneras/bebyggas, studeras. 

 
1 SKA = Social konsekvensanalys, BKA = Barnkonsekvensanalys 
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Bland inkomna remissvar efterfrågas en tydligare definition av säkerhet och 
säkerhetsåtgärder. Säkerhet kan enligt Boverket definieras som ett tillstånd som innebär 
graden av frånvaro från risker, eller graden av kontroll över riskkällor. Ett säkert system, 
en säker anläggning eller en säker verksamhet är, åtminstone i teorin, fri från förhållanden 
som kan orsaka skada på människa, miljö eller egendom. Enligt Nationalencyklopedin är 
säkerhet “i allmän betydelse resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar 
sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser ska inträffa”, och själva 
ordet säkerhet betyder “tillstånd som inte innebär fara”. I föreslagen policy är riskkällan 
eller den oönskade händelsen brott och åtgärderna syftar till att minska risken för, eller till 
och med förhindra, att brott begås. I policyn beskrivs säkerhetsåtgärder som fysiska 
åtgärder i syfte att minimera risken för eller förhindra brott. Exempel på säkerhetsåtgärder 
är utformning som bidrar till god överblickbarhet, orienterbarhet, tillgänglighet, synlighet 
och belysning. 

Ett par remissinstanser pekar på att utformning av fysisk miljö inte endast är en fråga för 
planerande och byggande nämnder och styrelser. Stadsledningskontoret håller med om att 
policyn hanterar frågor som är relevanta för fler nämnder och styrelser, men anser inte att 
det innebär att alla nämnder och styrelser ska omfattas av policyn. Planerande och 
byggande nämnder och styrelser har ett huvudansvar för den fysiska miljön och ska höra 
berörda och relevanta aktörer i och utanför staden. 

I ärendet Kartläggning av stadens styrande dokument med syftet att förenkla och minska 
antalet program (dnr 0322/20) uppmärksammar stadsledningskontoret problem när ett 
styrande dokument tilltalar ansvaret brett och adresserar till samtliga, oaktat om 
nämnden/styrelsen har rådighet i frågan. Här ser stadsledningskontoret att det går att 
förbättra och i möjligaste mån rikta styrning till nämnder och styrelser vars uppdrag har 
störst bäring på innehållet i det styrande dokumentet. 

Flera remissinstanser ifrågasätter att dokumentet inte gäller för bygg-, drifts- och 
förvaltningsskedet. Stadsledningskontoret tolkar kommunstyrelsens uppdrag 2018-08-22 
§ 340 som att dokumentet ska gälla för planeringsskedet, samt hänvisar till stadens 
program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande, som just nu är under revidering 
(dnr 0355/20), när det handlar om andra skeden. I förslaget till policy har översiktlig 
planering och fördjupad översiktsplanering tagits bort och ”vid om-, till- och 
nybyggnation” lagts till. Ifall policyn även skulle omfatta befintlig miljö skulle många 
områden i staden behöva inventeras och ombearbetas, vilket bedöms innebära stora 
ekonomiska konsekvenser för staden. 

Ett par remissinstanser anser att policyn bör omfatta alla stadens bebyggda miljöer och 
inte bara stadsmiljöer. Stadsledningskontoret hänvisar till kommunstyrelsens uppdrag 
2018-08-22 § 340 och har förtydligat ytterligare i policyn vad som menas med stadsmiljö; 
att det även omfattar ytterstadsområden av stadsmiljökaraktär med centrumbildning och 
som är placerade vid eller intill kollektivtrafikhållplatser. Policyn omfattar inte planering 
av områden som endast består av bostäder där utformning av trygga och säkra miljöer 
ingår som en del i en ordinarie planeringsprocess. Trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande insatser ska beakta boendes och besökandes behov av säkra platser 
vid och intill bostäder. 

För övriga områden som inte definieras som stadsmiljö ingår staden genom Förvaltnings 
AB Framtiden som part i BoTryggt2030, ett koncept som handlar om att utifrån aktuell 
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forskning och beprövad erfarenhet sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga 
brott och öka tryggheten i bostäder och bostadsområden genom det fysiska rummets 
utformning. Konceptet är utvecklat av stiftelsen Tryggare Sverige. Övriga aktörer inom 
BoTryggt2030 är bland andra Skanska, HSB, Rikshem och City i Samverkan. 

Framtiden har även tagit fram en strategi för utvecklingsområden 2020–2030, som 
tangerar säkerhetsfrågan. Strategin beskriver koncernens insatser för att Göteborg år 2025 
inte ska ha några särskilt utsatta områden enligt Polisens definition. Strategin är i linje 
med stadens budget för 2020. 

Fastighetsnämnden och byggnadsnämnden föreslår i sina remissvar att policyn bör prövas 
i ett pilotprojekt innan den antas. Stadsledningskontoret tycker att det är en god idé med 
ett pilotprojekt och ser inga hinder med att pröva policyn efter det att den är antagen och 
gällande. Efter avstämning med berörda förvaltningar framkom att det dock inte längre 
finns behov av att pröva policyn då frågeställningarna kopplade till platsanalysen har 
utgått. Enligt stadens styrsystem ska policyer aktualitetsprövas regelbundet. I samband 
med det kan stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret med flera återkoppla till 
stadsledningskontoret hur policyn har använts, vad som eventuellt behöver förändras i 
policyn och då möjligtvis fästa det kring ett särskilt projekt eller en särskild plan. 

I policyn görs hänvisning till Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och 
civilt försvar 2021-2023 (dnr 1446/20), som är anmäld till kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 december 2020 och ska antas av kommunfullmäktige. 
Stadsledningskontorets bedömning är att det finns goda praktiska skäl till att låta den 
kommande planen stå med i policyn trots att beslut gällande dess antagande ännu inte är 
taget. 

Efter genomfört analysarbete konstaterar stadsledningskontoret att föreslagen policy är 
den form som bäst stödjer planerande och byggande nämnder och styrelser i att beakta 
säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljön. Stadsledningskontoret bedömer även, utifrån 
policyns stadsövergripande karaktär, att den ska antas av kommunfullmäktige. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Trafiknämndens rapport om att se över 
krisberedskap och förebyggande åtgärder  

§ 676, 1021/18 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag med tillägg enligt yrkande från S, MP och V samt 

beslutssats 2 i yrkande från M, L och KD: 

1. Trafiknämndens rapport i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande antecknas.  

2. Kommunstyrelsens hemställan 2017-04-19, § 306 till trafiknämnden att, i samverkan 

med berörda nämnder och bolag samt med relevanta externa aktörer, undersöka om 

det finns behov av att i Göteborg vidta specifika åtgärder för att förebygga och 

förhindra attentat av den typ som genomfördes i Stockholm är därmed besvarad.  

3. Hemställa till Trafiknämnden att snarast påbörja arbetet med konkreta förbyggande 

åtgärder i stadsmiljön.  

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Trafiknämnden och 

Byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer. 

5. Hemställa till Trafiknämnden att göra en översyn av platser utanför centrala staden 

där specifika åtgärder för att förebygga och förhindra attentat. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 20 juni 2018, § 608. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 juni 2018. 

Yrkande från S, MP och V den 22 augusti 2018. 

Yrkande från M, L och KD den 22 augusti 2018. 

Yttrande från S den 20 juni 2018. 

Yrkanden 
Ulf Kamne (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, yrkande från S, MP och 

V den 22 augusti 2018 samt beslutssats 2 i yrkande från M, L och KD den 22 augusti 

2018. 

Jonas Ransgård (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och KD den 22 augusti 2018. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag och yrkande 

från S, MP och V den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2 (2) 

   

   

Kommunstyrelsens ordförande ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på 

beslutssats 1 i yrkande från M, L och KD och finner att den avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till beslutssats 1 i yrkande 

från M, L och KD”. 

Mariya Voyvodova (S), Ulf Kamne (MP), Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S), 

Jonas Attenius (S), Martin Wannholt, Lars Hansson (-) och ordföranden Ann-Sofie 

Hermansson (S) röstar Ja (8). 

Jonas Ransgård (M), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Hampus Magnusson (M), 

och tjänstgörande ersättaren Ann Catrine Fogelgren (L) röstar Nej (5). 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla övriga delar i yrkande från M, L och KD 

den 22 augusti 2018. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 juni 2018. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Byggnadsnämnden 

 

Dag för justering 

2018-09-11 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 

Ann-Sofie Hermansson 

 

Justerande 

Jonas Ransgård 

 



 

  

 

 

Yrkande (S), MP), (V) 

Kommunstyrelsen 

2018-08-22 

Ärende 2.2.15 

 

 

Yrkande gällande Trafiknämndens rapport om att se över krisberedskap och 

förebyggande åtgärder  

 

Av återredovisningen framgår det att arbetet med förebyggande åtgärder måste 

prioriteras upp och intensifieras. Trafiknämndens planering av åtgärder är en bra 

inriktning men arbetet med de föreslagna åtgärderna behöver komma igång 

skyndsamt. Det behövs även en långsiktig samverkan och helhetsgrepp. 

Utvecklingen av förebyggande åtgärder i stadsmiljön behöver införlivas i det 

stadsövergripande arbetet för att få ett systematiskt arbetssätt, som inkluderar och 

kopplar ihop hela kedjan från risk- och sårbarhetsanalyser till faktiska åtgärder i 

stan.  

 

Konkreta åtgärder i det korta perspektivet samt planering för åtgärder med en 

medellång tidshorisont 

Behovet av ett helhetsperspektiv får inte fördröja omedelbara åtgärder i den 

fysiska miljön. Trafiknämndens redovisning pekar på en rad konkreta åtgärder i 

det korta perspektivet på platser som pekats ut av polisen som taktiskt viktiga. Det 

är av största vikt att dessa genomförs så snart som möjligt. Där ett större grepp 

behövs med en längre tidshorisont, exempelvis vid Harry Hjörnes plats eller 

Götaplatsen, ska tillfälliga åtgärder göras i avvaktan på exempelvis 

gestaltningsprogram och andra planeringsfrågor. Samtidigt ska lösningar fortsätta 

studeras för de platser där Trafiknämnden i dagsläget gjort bedömningen att inte 

införa någon reglering som begränsar trafik, som Magasinsgatan. 

 

Stadsövergripande riktlinjer  

Hanteringen av säkerhetslösningar på offentlig plats behöver vara samordnad. 

Flera nämnder berörs. Vi behöver utveckla det systematiska arbetet kring 

förebyggande åtgärder i stadsmiljön. Riktlinjer för säkerhetsåtgärder i planeringen 



 

av stadsmiljöer ska tas fram skyndsamt. Hela säkerhetsarbetet – från riskanalyser 

till bland annat konkreta åtgärder i den fysiska miljön – ska tydliggöras och 

samordnas.  

 

I de fall där Trafiknämnden identifierar behov av utökade resurser ska dessa 

tydligt redovisas och snarast tillsändas kommunstyrelsen för bedömning i 

kompletteringsbudget.  

 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

 

Att hemställa till Trafiknämnden att snarast påbörja arbetet med konkreta 

förbyggande åtgärder i stadsmiljön. 

 

Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Trafiknämnden och 

Byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för säkerhetsåtgärder i planering av 

stadsmiljöer.  

 



Yrkande M, L, KD 

Kommunstyrelsen 2018-08-22 

Ärende 2.2.23 

 

 

Yrkande gällande uppdrag att se över krisberedskap och förebyggande åtgärder  

Efter terrordådet i april 2017 lades ett tvärpolitiskt yrkande i kommunstyrelsen om att undersöka om 

det finns behov av att ytterligare förstärka den generella krisberedskapen i Göteborg. Därutöver 

hemställdes till trafiknämnden att, i samverkan med berörda nämnder och bolag samt med relevanta 

externa aktörer, undersöka om det finns behov av att i Göteborg vidta specifika åtgärder för att 

förebygga och förhindra attentat av den typ som genomfördes i Stockholm. 

Trafiknämnden återkommer nu med rapport som på ett bra sätt beskriver de åtgärder som 

Trafikkontoret avser göra på kort och medellång sikt. Bland dessa åtgärder nämns bland annat olika 

hinder på Kungsgatan, Vallgatan, området kring Synagogan på Stora Nygatan och Östra Larmgatan, 

Götaplatsen, Harry Hjörnes plats samt Magasinsgatan. Man konstaterar också att man tillsammans 

med polisen kommer titta på behovet av temporära åtgärder vid större evenemang. 

Därutöver skriver Trafiknämnden att man ser behov av en central samordning då Trafikkontoret i 

första hand ser sig som utförare av åtgärder men inte har samma förmåga att ta ett övergripande 

ansvar för analys och sammanhållen planering. Vi menar att det inte är orimligt att utreda att ett 

sådant samordningsuppdrag läggs på Stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret bör då också 

utreda hur man i stadsplaneringsprocessen kan arbeta in aspekten att minska risken för attentat likt 

det på Drottninggatan. 

De förslag till åtgärder som Trafiknämnden tar upp är helt koncentrerade till centrala staden, vi 

menar att en analys bör ske också av platser utanför stadens centrum – till exempel Angereds torg, 

Backaplan och Frölunda torg. 

FÖRSLAG TILL BESLUT  

kommunstyrelsen föreslås besluta:   

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur en central samordningsfunktion skulle kunna 

organiseras samt att utreda hur man i stadsplaneringsprocessen kan arbeta in aspekten att minska 

risken för attentat 

att hemställa till Trafiknämnden att göra en översyn av platser utanför centrala staden där specifika 

åtgärder för att förebygga och förhindra attentat 

att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet 



 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Svar på remiss – Stadsledningskontorets 
förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i 
planering av stadsmiljöer  

§ 305, 0472/20 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns.  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-27, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Dag för justering 

2020-06-23 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-06-23 



 

 

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Svar på remiss – Stadsledningskontorets 
förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i 
planeringen av stadsmiljöer 

§ 150, 2581/20 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i 

planeringen av stadsmiljöer, med beaktande av de synpunkter som framförs i 

tjänsteutlåtandet. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen. 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-31 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

 

Dag för justering 

2020-08-31 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-08-31 



 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 2 (2) 

   

   

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 

 



 

Göteborgs Stad idrotts- och föreningsnämnden, protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

§ 84, diarienummer 0197/20 

Svar på remiss – Göteborg stads riktlinje för 
säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer 
 

Beslut 
1. Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och 

översänder det som nämndens eget yttrande till Kommunstyrelsen.  

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.  

 

Handlingar 
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2020-05-07 

-Remiss Stadsledningskontorets förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av 

stadsmiljöer  

 

Protokollsutdrag skickas till 
-Avdelning utveckling & ekonomistyrning 

-Kommunstyrelsen  

 

 

Dag för justering 

2020-06-11 

Vid protokollet 
 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-06-11 

Sekreterare 

Moa Skyllberg Persson 

 

 

Ordförande 

Elisabet Lann (KD) 

 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 

 



 

 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokollsutdrag 1 (3) 

  

   

Remiss gällande stadsledningskontorets 
förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i 
planering av stadsmiljöer 

§ 105, 0335/20 
  

Sammanträdet ajourneras 15:25–15:38 

Beslut 
Park- och naturnämnden 

1. tillstyrker stadsledningskontorets remiss gällande säkerhetsåtgärder 

i planering av stadsmiljöer. 

2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till stadsledningskontoret. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 340 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

  

Park- och naturnämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-05-25 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokollsutdrag 2 (3) 

   

   

 

 

Dag för justering 

2020-05-25 

 

Vid protokollet 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Sekreterare 

Anders Grönberg 

 

 

Ordförande 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

Hanna Bernholdsson (MP) 

 



 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad, park- och naturnämnden – protokollsutdrag 3 (3) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 

##Beslut##Tillstyrker under förutsättning att programmet justeras och kompletteras enligt 

synpunkterna i tjänsteutlåtandet samt att ur ett trygghetsskapande perspektiv är det viktigt 

att bygga levande och trygga miljöer vid stadens torg för alla 

samhällsmedlemmar##Beslut## 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader) 

##Sammanfattning##Exempelvis Kommentar##Sammanfattning## 

 

##Beslutstext## 

§ 206 Dnr N131-0151/20 

Yttrande över förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i 
planering av stadsmiljöer 
Stadsledningskontoret har upprättat ett förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i 

planering av stadsmiljöer. Stadsdelsnämnden ska yttra sig över förslaget. 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Angered tillstyrker förslag till riktlinjer för 

säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer under förutsättning att 

programmet justeras och kompletteras enligt synpunkterna i 

tjänsteutlåtandet samt att ur ett trygghetsskapande perspektiv är det viktigt 

att bygga levande och trygga miljöer vid stadens torg för alla 

samhällsmedlemmar. 

2. Stadsdelsnämnden Angered översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Stadsdelsnämnden Angered justerar paragrafen omedelbart. 

Handling 
Tjänsteutlåtande den 15 maj 2020 

Yrkanden 
Shadiye Heydari (S) yrkar på Socialdemokraternas vägnar bifall till tjänsteförslaget dock 

med tillägget: 

Ur ett trygghetsskapande perspektiv är det viktigt att bygga levande och trygga miljöer 

vid stadens torg för alla samhällsmedlemmar. 

Ordföranden Johan Fält (M) yrkar på Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas 

vägnar bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Angered  
  

Stadsdelsnämnden 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-06-15 



Andre vice ordförande Yvonne Palm (V) yrkar på Vänsterpartiets och Miljöpartiets 

vägnar bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Ing-Marie Fredér (D) yrkar på Demokraternas vägnar bifall till Socialdemokraternas 

yrkande. 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 

2020-06-15 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Sekreterare 

Johanna Andersson 

 

Ordförande 

Johan Fält (M) 

Protokollsutdragets riktighet intygas:  

 

Justerare 

Yvonne Palm (V) 

 



Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 

##Beslut## Tillstyrker##Beslut## 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader) 

##Sammanfattning## Förvaltningen ställer sig positiv till en riktlinje som ökar 

möjligheten att arbeta mot en trygg och säker fysisk miljö. Däremot menar förvaltning att 

det behövs ytterligare stöd i användandet av riktlinjen för att ge förutsättningar för faktisk 

effekt i stadens offentliga miljöer. För att riktlinjen ska bidra till en ökad träffsäkerhet och 

kvalitet har förvaltningen ett antal synpunkter och utvecklingsförslag vilka presenteras i 

tjänsteutlåtandet. ##Sammanfattning## 

 

##Beslutstext## 

Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

 

§    114  

Svar på remiss – förslag till riktlinje för 

säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer 
diarienummer N134-0419/20  

Beslut  
Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslag till Göteborgs stads riktlinje för 

säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer med beaktande av synpunkter i 

förvaltningens bedömning. Förvaltningens tjänsteutlåtande översänds som eget yttrande 

till Stadsledningskontoret.    

Sammanfattning  
Stadsdelsnämnd Centrum ska yttra sig om Stadsledningskontorets förslag till Göteborgs 

Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljö. Remissyttrandet ska 

besvaras senast 2020-06-19.  

  

Handling/ar  
Stadsdelsförvaltning Centrums tjänsteutlåtande, 2020-05-27  

Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer   

  

  

  

Justering  

Tisdag den 15 juni 2020 Skånegatan 9A  



  

_______________________________________________________  

Rätt utdraget intygar i tjänsten  

Jenni Hermansson, sekreterare  

  

Kent Vahlén (L), ordförande  

  

Matilda Skön (FI), justerare  

  

 



 

 

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Svar på remiss - Stadsledningskontorets 
förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i 
planering av stadsmiljöer 

§ 185, N132-0403/20 

Ärendet  

Kommunstyrelsen har beslutat sända stadsledningskontorets förslag till riktlinje 

för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer på remiss, perioden 23 april – 19 

juni 2020. Riktlinjen ska säkerställa att säkerhetsaspekten inkluderas i stadens 

planeringsprocess och utformning av stadsmiljö. Riktlinjen ska gälla för 

Göteborgs Stads samtliga byggande och planerande nämnder och styrelser. 

Förslaget har tagits fram av stadsledningskontoret tillsammans med trafikkontoret 

och stadsbyggnadskontoret. 

Remissen har sänts till flera nämnder, bolag och råd. Bland stadsdelsnämnderna 

har Angered, Centrum och Östra Göteborg ombetts att besvara remissen.  

Skriftligt svar ska sändas till kommunstyrelsen via stadsledningskontoret, senast 

den 19 juni 2020. 

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-05-26. 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att tillstyrka förslaget till 

riktlinje för säkerhetsåtgärder i planeringen av stadsmiljöer, SLK 1429/18. 

2. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar att sända förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutar om omedelbar justering i 

ärendet. 

 ___________ 

Expedieras 

Stadsledningskontoret 

 

 

Östra Göteborg 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-06-17 



 

 

[Östra Göteborg] 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], protokollsutdrag 2 (2) 

   

   

 

Dag för justering 

2020-06-17 

 

Vid protokollet 

Vid protokollet                                    Rätt utdraget intygar i tjänsten 

 

Annika Funkqvist                                 Joakim Barkström 

Registrator 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Peter Mattiasson 

 

Justerande 

Stina Sewén 

 



 

 

Social resursnämnd 

 
  

Utdrag ur Protokoll nr 8, 2020 

Sammanträdesdatum: 2020-06-17       

Göteborgs Stad Social resurs, protokollsutdrag 1 (1) 

   

   

§ 141 Svar på remiss - Göteborgs Stads 
riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av 
stadsmiljöer  

0250/20 
Social resursförvaltning har 2020-05-18 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.  

Beslut  
Social resursnämnd tillstyrker riktlinjen under förutsättning att synpunkter som redovisas 

i tjänsteutlåtandet beaktas.  

Social resursnämnd översänder tjänsteutlåtandet som nämndens eget yttrande till 

stadsledningskontoret för vidare hantering.  

Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Protokollsanteckning 
Denise Cresso Nydén (FI) önskar föra till protokollet att beakta tillgänglighetsaspekten 

för personer med funktionsnedsättning. 

 

Dag för justering 

2020-06-17 

 

Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Stig Andersson 
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Svar på remiss från kommunstyrelsen 
gällande riktlinje för säkerhetsåtgärder i 
planering av stadsmiljöer 

§ 251, 3129/20 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.    

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande. 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.   

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande 2020-05-08 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på trafikkontorets förslag och finner att 

trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

Justering 
Ärendet justeras omedelbart. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

  

 

 

Dag för justering 

2020-06-23 

 

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-06-18 



 

 

Trafiknämnden 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 

 







§ 20

Remisser 

Anna-Karin Trixe redogör för nedanstående remiss i enlighet med utsänd handling. 

a. Remiss - Stadsledningskontorets förslag till riktlinjer för säkerhetsåtgärder

i planering av stadsmiljöer

Beslut 

Styrelsen beslutar: 
1. att tillstyrka förslag till Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering

av stadsmiljöer med nedanstående synpunkter

2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

Förvaltnings AB Framtiden, protokoll 2020-06-12 10 (11) 



 

 

 

 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Higab AB 2020-05-28 
 
 
 
 
Kicki Johanson 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

§ 9  Remiss – Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering 
 av stadsmiljöer 

 
Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. 
 
Styrelsen beslutade att tillstyrka stadsledningskontorets förslag om Göteborgs 
Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

Göteborgs Stads policy för 
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stadsmiljöer 
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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna policy 

Denna policy ska säkerställa att säkerhetsaspekten, utifrån definition på nästa sida, 

inkluderas i stadens planeringsprocess och utformning av stadsmiljö. 

Vem omfattas av policyn 

Denna policy gäller tillsvidare för Göteborgs Stads samtliga byggande och planerande 

nämnder och styrelser. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 § 676 att ge i uppdrag till stadsledningskontoret 

att tillsammans med trafiknämnden och byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för 

säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer. 

Utifrån stadens behov och dokumentets innehåll visade det sig att en policy, snarare än en 

riktlinje, lämpar sig bäst. 

Koppling till andra styrande dokument 

Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbete (kommunfullmäktige 2014) 

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

2021–2026 (kommunfullmäktige 2020) 

Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 – 2026 (kommunfullmäktige 2018) 

Göteborgs Stads riktlinje för hantering av säkerhetsrisker (kommunfullmäktige 2016) 

Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023 

(kommunfullmäktige 2021) 

Stödjande dokument 

Med människan i fokus. En uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö 2020 och 

medskick inför framtida arbete, ArkDes (2020) 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i 

samhällsbyggnadsprocessen, Boverket 2019:20 (2019) 

Säkerhet i offentlig miljö – Skydd mot antagonistiska hot och terrorism, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap MSB1448 (2019) 

Skydd mot fordonsattacker, Sveriges Kommuner och Regioner (2018) 

Politik för gestaltad livsmiljö, Prop. 2017/2018:110 (2018)  
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Policy 
Denna policy: 

• avser med säkerhetsåtgärder fysiska åtgärder i syfte att förhindra eller minimera 

risken för brott. Säkerhet kan definieras som ett tillstånd som innebär graden av 

frånvaro från risker, eller graden av kontroll över riskkällor eller som resultatet av 

åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att oönskade händelser 

ska inträffa. I denna policy är riskkällan/den oönskade händelsen brott och 

åtgärderna syftar till att minska risken för, eller till och med förhindra, att brott 

begås. 

• gäller för offentliga platser som kommunen har rådighet över, såväl allmän 

platsmark (gator, torg, parker eller andra områden är tillgängliga för alla) som 

kvartersmark (till exempel skolgårdar, idrottsplatser och parkeringsytor).  

• gäller i kommunens dialoger med externa parter (exploatörer, markägare, 

konsulter, samfällighetsföreningar eller andra huvudmän för offentliga platser). 

• omfattar detaljplanering, projektering, bygglov och gestaltning/utformning samt i 

de fall det är relevant även program. Vid om-, till- och nybyggnation därutöver 

kan denna policy med nedanstående utformningsprinciper vara vägledande. 

• omfattar stadsmiljö i bemärkelsen en tät och blandad bebyggelse, där grönska är 

begränsad till parker och planteringar och det finns tillgång till kollektivtrafik. 

Centrumbildningar och centrumområden utanför stadscentrum är också 

stadsmiljö då de har samma karaktär av täthet och blandning av bostäder, kontor, 

butiker, mötesplatser och allmänna lokaler. 

Generella utformningsprinciper 

I planering och utformning av stadsmiljön ska säkerhetsaspekten beaktas utifrån goda 

förhållanden enligt nedanstående. Utformningsprinciperna behöver vägas mot olika 

gruppers särskilda behov, såsom exempelvis barn, unga, äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

Överblickbarhet 

Siktstråk och annan utformning gör att platser eller gång-/cykelvägar går att överblicka. 

Ett tydligt organiserat gångvägsystem bidrar till överblickbarheten. Nischer, vrår, hörn 

eller vegetation som kan fungera som gömställe bör undvikas. Entréer till platser eller hus 

bör synas på avstånd. 

Synlighet 

Visuella samband, till exempel mellan inne och ute, samt genomsiktlighet vid exempelvis 

entréer, hissar, trappor, passager, hållplatser och parkeringsplatser, ökar synligheten. 

Gångvägar bör vara väl synliga från exempelvis parkeringsplatser och hållplatser. 

Gångvägar bör passera platser där aktiviteter pågår. Utskjutande och överhängande 

element, indragna dörrar, vinklar och vrår som hindrar en att synas, bör undvikas. 
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Orienterbarhet 

Orienterbarhet innebär att det ska vara lätt att hitta. gångytor och vägar bör vara tydligt 

organiserade. Siktlinjer till landmärken och identifierbara punkter och mål underlättar 

orienterbarheten, liksom tydligt markerade entréer. Oöverskådliga platser såsom 

återvändsgränder, portaler eller isolerade trappor där det är svårt att hitta vägen ut, bör 

undvikas. 

Tillgänglighet 

Det ska vara lätt att hitta och nå målpunkter. En person ska inte behöva passera mörka 

passager. Hållplatser eller parkeringsplatser ska finnas inom ett rimligt avstånd från 

målpunkten, till exempel bostaden. Vad som anses vara rimligt avgörs i varje enskilt fall. 

Det ska vara möjligt att välja en alternativ väg på platser som kan upplevas som otrygga. 

Skapandet av den enda – möjliga – vägen bör undvikas, det vill säga en väg som saknar 

alternativ, som kan förutsägas och som inte ger ett annat val, exempelvis tunnlar, 

gångbroar, och smala passager. Funktionshinderperspektivet ska beaktas. 

Belysning 

God belysning handlar om att själv kunna se och vara sedd av andra. Belysningen ska 

utformas så att den belyser de som går, cyklar eller vistas på en plats, inte bara 

fordonstrafiken. Det bör inte finnas något som skymmer belysningen, såsom buskar eller 

trädkronor. Belysningen ska vara jämn, det vill säga utan mörka zoner, inte nödvändigtvis 

stark och inte bländande. 

Rumsliga ansvarsförhållanden 

Tydlighet i utformningen av vilka ytor som är privata, halvprivata, halvoffentliga 

respektive offentliga stödjer människors medvetande om tillhörighet. Rimlig storlek, eller 

indelning i mindre enheter ger möjlighet att identifiera sig med och känna ansvar för 

grannskapet där en bor, gör inköp eller arbetar. 

Livfulla platser 

En blandning av olika funktioner, till exempel skola, livsmedelsbutik, kafé och bostäder 

samt gångvägar som passerar, gör att andra människor än en själv finns närvarande, vilket 

kan bidra till en ökad positiv social kontroll. En attraktiv utformning av en plats får 

människor att vilja stanna till en stund. Visuell kontakt mellan olika aktiviteter och 

händelser bidrar till livfullheten. Rätt skala möjliggör att igenkänning, överblickbarhet, 

synlighet med mera. 

Tidsanvändningsmönster 

Användning av platser under dagen respektive veckan beror på blandningen av 

funktioner, öppnings- och stängningstider för olika verksamheter, arbetstider, ankomster 

och avgångar för kollektivtrafik, nöjen, sportarrangemang och så vidare. En tydlig 

skillnad kan etableras mellan de tider när platsen används och de tider när platsen inte 

används. Till exempel kan platsen bevakas eller hållas låst när den inte används. En så 

jämn användning av platsen som möjligt över tiden ska eftersträvas. 
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Specifika utformningsprinciper gällande fordonsburna 
attacker 

För att motverka fordonsburna attacker ska MSB:s vägledning Säkerhet i offentlig miljö – 

Skydd mot antagonistiska hot och terrorism användas som stöd för val av åtgärder för 

fysiskt skydd. 

För att minska möjligheten att utföra fordonsburna attacker ska det i första hand utredas 

om det kan ske genom utformning av gatan/platsen och i andra hand genom fysiska 

hinder. 

Med fysiska hinder avses aktiva fordonsbarriärer (exempelvis höj- och sänkbara pollare, 

grindar, bommar) eller passiva fordonsbarriärer (exempelvis vallar, landformationer, 

vatten, diken, gatumöblemang). Barriärerna kan integreras i miljön genom att utformas 

som kulturyttringar, vattenformationer, sittplatser, lekredskap, planteringsanläggningar, 

trappor med mera. Passiva barriärer är att föredra när det är möjligt eftersom de aktiva 

kan manipuleras.  

Vid val av åtgärder behöver utformningen vägas mot olika gruppers särskilda behov, 

såsom exempelvis barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. 
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