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Tilläggsyrkande angående – Inriktning för
medlemskap i Nordic Safe Cities.
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsen årligen avrapportera och
redovisa för stadens medverkan i Nordic Safe Cities.
2. I övrigt bifalles förslaget.

Yrkandet

Samhällsutvecklingen i landet går åt fel håll. Våldet, rånen, sprängningarna,
skjutningarna, hoten och extrema -ismer breder sig allt mer och allt djupare in i det
svenska samhället. Tryggheten minskar och har blivit en allt viktigare fråga för landets
allt mer utsatta och prövande medborgare.
Att samarbeta och lära av varandra har historiskt alltid varit en naturlig och viktig det i
utvecklingen. Såväl historiskt, kulturellt och geografiskt är det mest naturliga för Sverige
givetvis att ha bra relationer till och att lära av och samverka med våra närmaste
grannländer. Sverigedemokraterna stödjer ett medlemskap i Nordic Safe Cities med en
förhoppning om att Sverige och inte minst Göteborg kan få ett stort utbyte med våra
grannländer. Inte minst i beaktande av att utvecklingen i Sverige och Göteborg på många
områden försämras betydligt fortare och mer omfattande än hos våra närmaste grannar.
Det är viktigt att kommunstyrelsens representanter som förtroendevalda och ytterst
ansvariga för staden, löpande underrättas beträffande utbytet från samarbetet. Detta för att
kunna besluta om förändrad inriktning, utveckling eller avveckling, om och när det
eventuellt skulle önskas eller behövas. Det är mot bakgrund av detta inte acceptabelt att
stadsledningskontoret informerar kommunstyrelsen endast var tredje år om resultatet av
samarbetet. Sverigedemokraterna yrkar därför på att stadsledningskontoret skall minst
årligen informera kommunstyrelsen om resultaten från samarbetet.
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Inriktning för medlemskap i Nordic Safe Cities
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

Inriktning för medlemskap i Nordic Safe Cities, i enlighet med bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.

Sammanfattning

I samband med kommunfullmäktiges budget 2020 beslutades att ett trygghetsråd ska
instiftas under kommunstyrelsen och att ett medlemskap i Nordic Safe Cities ska vara
kopplat till rådet. Syftet är att dra nytta av andra nordiska städers trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete.
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till inriktning för Göteborgs Stads
deltagande i den nordiska organisationen Nordic Safe Cities. Inriktningen för deltagande i
Nordic Safe Cities reglerar mål och syfte med medlemskapet, samt vilka åtaganden och
möjligheter som följer med detta. Inriktningen ger Göteborgs Stads trygghetsråd
möjlighet att ta del av nätverkets aktiviteter, men det är stadsledningskontorets
organisation som ansvarar för samordning av stadens deltagande.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kostnaden för att delta i Nordic Safe Cities uppgår till 110 653 kr (år 2020), vilket
bedöms inrymmas i befintlig budgetram för stadsledningskontoret. Den bedömda samlade
resursåtgången för staden är ca 20 procent av en tjänst för samordning och deltagande i
aktiviteter.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Nordic Safe Cities bygger på nordiska värderingar av demokrati, yttrandefrihet,
jämlikhet, ömsesidig respekt och förtroende för att motverka extremistiskt våld och hat.
Syftet är att skapa säkra städer, stå emot uppkomsten av polarisering och skydda
medborgarna från extremistiskt våld, hat och rädsla.

Bilaga

Göteborgs Stads inriktning för deltagande i Nordic Safe Cities
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Ärendet

I enlighet med policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (dnr
1324/16) har stadsledningskontoret tagit fram ett förslag till inriktning för Göteborgs
Stads deltagande i Nordic Safe Cities.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav i 2020 års budget kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett
trygghetsråd för att stärka det politiska ansvaret i de trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande frågorna på strategisk nivå. I budgeten fastställs att det till
trygghetsrådet kopplas medlemskap i Nordic Safe Cities, för att dra nytta av andra
nordiska städers trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Göteborgs Stad gick
med i Nordic Safe Cities i februari 2020.
I enlighet med Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad ska en
inriktning, tidigare kallat positionspapper, tas fram för stadens relationer med
internationella organisationer/nätverk. I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för
styrande dokument motsvarar en inriktning stadens definition för riktlinje.
Om Nordic Safe Citites
Nordic Safe Cities är en ideell organisation som verkar för att skapa säkra och
motståndskraftiga städer i Norden. Organisationen strävar efter att identifiera, förnya,
sprida och dela de bästa metoderna och stödja medlemsstäder för att utveckla nya
lösningar på sina lokala utmaningar inom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
arbete.

Nordic Safe Cities initierades av Nordiska ministerrådet 2016 och organiserar ett 20-tal
kommuner från samtliga nordiska länder. För närvarande är det två andra svenska städer
med i nätverket, Stockholm och Malmö. Organisationen har sin bas i Köpenhamn.
Inriktning för stadens medlemskap
I enlighet med Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad ska en
inriktning, tidigare kallat positionspapper, tas fram för stadens relationer med
internationella organisationer/nätverk.

I stadens inriktning för medlemskap i Nordic Safe Cities fastställs att stadens mål med
deltagandet framförallt är kompetenshöjande och att målet är att utbyta kunskap om
metoder och arbetssätt. Stadsledningskontoret föreslås ansvara för att årligen ta fram en
handlingsplan för arbetet med Nordic Safe Cities. Stadens fokusområden föreslås primärt
utgå från kommunfullmäktiges budget, men även Göteborgs Stads trygghetsråd föreslås
ges möjlighet att lämna underlag till prioriterade frågor.
I inriktningen föreslås stadsledningskontoret även ansvara för att en samlad
avrapportering och analys av stadens medverkan i Nordic Safe Cities årligen lämnas till
Göteborgs Stads trygghetsråd samt vart tredje år till kommunstyrelsen, i samband med en
eventuell revidering av inriktningen.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret bedömer att deltagande i Nordic Safe Cities ligger i linje med
stadens policy och riktlinjer för internationellt samarbete. Stadsledningskontorets
bedömning är att ett deltagande enligt inriktningen kommer att bidra till
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verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning och ökad kunskap om trygghetsfrämjande
och brottsförebyggande arbete.
Samarbetet inom Nordic Safe Cities skapar även möjligheter för staden att bygga ny
kunskap inom gemensamma utmaningar ihop med andra nordiska städer.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Göteborgs Stads inriktning för
deltagande i Nordic Safe Cities
[Eventuell underrubrik]

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 riktlinje
Syftet med denna inriktning är att tydliggöra Göteborgs stads deltagande i Nordic Safe
Cities. Inriktningen tar upp syfte, bakgrund, stadens fokusområden, ansvarsfördelning,
informationsspridning, ekonomiska konsekvenser samt bestämmelser om utvärdering och
översyn av stadens samarbete med Nordic Safe Cities. Inriktningen utformas med avsikt
att ge ett stöd till dem som agerar för Göteborgs Stad.

Vem omfattas av riktlinjen
Denna riktlinje gäller tillsvidare för de verksamheter inom Göteborgs Stads nämnder och
bolag som arbetar med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Inriktningen
riktar sig även till ledamöter i Göteborgs stads trygghetsråd.

Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget för 2020 fastställs ett trygghetsråd ska bildas och att ett
medlemskap i Nordic Safe Cities ska vara kopplat till detta. I enlighet med Policy och
riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad ska en inriktning, tidigare kallat
positionspapper, tas fram för stadens relationer med internationella
organisationer/nätverk. I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument
motsvarar en inriktning stadens definition för riktlinje.

Lagbestämmelser
Såväl trygghetsfrämjande som brottsförebyggande arbete är något som inryms i det som
utgör en kommuns uppdrag enligt den allmänna kompetensbestämmelsen i 2 kap. 1 § KL.
När det gäller det brottsförebyggande arbetet så finns inte någon uttalad uppgift för
kommunerna i lagstiftningen för detta. Regeringen har tillsatt en utredning som ska
föreslå hur ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande kan utformas.
Utredningen ska vara klar i 30 juni 2021.

Koppling till andra styrande dokument
Koppling finns till Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad
samt till stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande program, Dialog och
Samarbete.

Vägledning och avsteg
Avsteg från riktlinjen ska motiveras och dokumenteras i protokoll för Göteborgs stads
trygghetsråd.
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Riktlinje
Om Nordic Safe Cities
Nordic Safe Cities är en ideell organisation som verkar för att skapa säkra och
motståndskraftiga städer i Norden. Organisationen strävar efter att identifiera, förnya,
sprida och dela de bästa metoderna och stödja medlemsstäder för att utveckla nya
lösningar på sina lokala utmaningar inom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
arbete.

Nordic Safe Cities bygger på nordiska värderingar av demokrati, yttrandefrihet,
jämlikhet, ömsesidig respekt och förtroende för att motverka extremistiskt våld och hat.
Syftet är att skapa säkra städer, stå emot uppkomsten av polarisering och skydda
medborgarna från extremistiskt våld, hat och rädsla.
Organisationen samarbetar även med internationella partner om global fred och säkerhet.
Syfte och mål med stadens deltagande
Göteborg stads syfte med att delta i Nordic Safe Cities är primärt kompetenshöjande och
omvärldsbevakande. Deltagande ger särskilt möjlighet till kunskapsinhämtning och
erfarenhetsutbyte i ett nordiskt perspektiv. Genom organisationen får Göteborgs stad även
ta del av evidensbaserad forskning som kan användas i stadens egen
verksamhetsutveckling.

Målet med medlemskapet är att utbyta kunskap om metoder och arbetssätt, få nya
infallsvinklar i arbetet samt ett bredare kontaktnät.
Deltagandet är i enlighet med stadens ställningstagande för ett aktivt internationellt
samarbete för att på bästa sätt tillvarata möjligheter och möta utmaningar. Det är även i
enlighet med målet att beakta utvecklingen i omvärlden i det löpande arbetet inom alla
dess verksamhetsområden.
Stadens fokusområden
Utgångspunkten för Göteborgs stads arbete i Nordic Safe Cities är att det ska utgå från
kommunfullmäktiges budget och övriga styrdokument inom trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete.

Ett av stadens fokusområden med medlemskapet är att skapa strategisk samverkan kring
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i ett lokalt perspektiv. Med anledning
av detta är Göteborgs stads trygghetsråd kopplade till medlemskapet.
Organisation
I kommunfullmäktiges budget för 2020 framgår att medlemskapet i Nordic Safe Cities
ska vara kopplat till Göteborgs stads trygghetsråd. Detta innebär:

•

•

Att ansvariga tjänstepersoner på stadsledningskontoret löpande ska informera
Göteborgs stads trygghetsråd vilka aktiviteter som finns tillgängliga inom Nordic
Safe Cities.
En möjlighet för ledamöter i Göteborgs stads trygghetsråd att delta i aktiviteter
som anordnas av Nordic Safe Cities
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De ledamöter av Göteborgs stads trygghetsråd som vill delta i Nordic Safe Cities
kompetenshöjande och samverkande aktiviteter, ska innan deltagande kontakta
sekreteraren för rådet.
Ansvarsfördelning och informationsspridning
Engagemanget i Nordic Safe Cities baseras på ett ”hela staden perspektiv”. De
tjänstepersoner som är engagerade inom stadens deltagande värderar vilka möten som det
finns ett värde av att delta i, utifrån agenda för mötet och möjliga lärdomar och
samarbeten för staden.

Göteborgs stads trygghetsråd tar årligen fram fokusområden för stadens engagemang i
Nordic Safe Cities. Fokusområdena är ett av underlagen till den handlingsplan som
årligen tas fram av stadsledningskontoret. Handlingsplanen ska innehålla:
•
•

En beskrivning av Göteborgs stads prioriterade frågor inom nätverket för
kommande år
En beskrivning av hur engagemanget återkopplas till den egna organisationen
samt till övriga intressenter i staden.

Stadsledningskontorets avdelning för Trygghet och Samhälle ansvarar för att redovisa
stadens engagemang för Göteborgs stads trygghetsråd och kommunstyrelsen. Relevant
information om stadens engagemang ska spridas till berörda verksamheter samt
publiceras löpande på intranätet. Det kan även publiceras i stadens övriga prioriterade
kanaler.
Ekonomi och resurser
Kostnaden för att delta i Nordic Safe Cities uppgår till 110 653 SEK (år 2020), vilket
bekostas inom ramen för stadsledningskontorets budget. Kostnaden innefattar bland annat
deltagande i seminarier och konferenser, rådgivning och stöd i stadens prioriterade frågor,
samt möjlighet att kommunicera stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
arbete inom Nordic Safe Cities kanaler.

Eventuella ytterligare omkostnader för att delta i aktiviteter som anordnas av Nordic Safe
Cities, hanteras av deltagande förvaltning/organisation.
Samordning sker från stadsledningskontoret och förvaltningar/bolag med uppdrag kopplat
till stadens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete deltar utifrån sina expertoch ansvarsområden.
Utvärdering och översyn
En samlad avrapportering och analys av stadens medverkan i Nordic Safe Cities ska göras
årligen till Göteborgs stads trygghetsråd samt vart tredje år till kommunstyrelsen i
samband med en eventuell revidering av inriktningen. I avrapporteringen ska framgå vad
man uppnått genom engagemanget i organisationen. Eventuella förändringar i
inriktningen ska baseras på avrapporteringen och Göteborgs stads trygghetsråds
strategiska samverkansdialoger.
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