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Yrkande angående – sammansättning av 
Göteborgs stads trygghetsråd 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och fullmäktige 

1) Stadsledningskontoret får i uppdrag att justera §4 i förslaget till reglemente enligt 
följande: Den inledande meningen ”Rådet består av 13 ledamöter.” ändras till 
”Rådet består av 18 ledamöter och 2 ersättare.”. Under beskrivningen av rådets 
sammansättning ändras meningen ”Kommunstyrelsens presidium” till ”En 
ledamot från varje parti som är representerade i kommunstyrelsen samt 2 
ersättare som utses av presidiet”.  Meningen ”2 ledamöter från civilsamhällets 
organisationer” ändras till ”3 ledamöter från civilsamhällets organisationer varav 
minst 1 ledamot företräder en organisation med huvudsakligt fokus på kvinnor 
och/eller tjejer”. 

2) Stadsledningskontoret får i uppdrag att justera §4 i förslaget till reglemente med 
följande tillägg: ”Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen har rätt att ta med en 
politisk sekreterare till rådets möten.”   

3) Stadsledningskontoret får i uppdrag att justera §5 i förslaget till reglemente enligt 
följande: Meningen ”Protokoll från rådets sammanträden ska sändas till samtliga 
ledamöter samt, efter rådets beslut, till de myndigheter och organisationer som 
berörs av innehållet” ändras till ”Protokoll från rådets sammanträden ska sändas 
till samtliga ledamöter och ersättare samt, efter rådets beslut, till de myndigheter 
och organisationer som berörs av innehållet.”. 

Yrkandet 
 
Redan 2019-08-27 lyfte Sverigedemokraterna frågan om en kriskommission / 
trygghetsråd. Den gången röstade kommunstyrelsen ned förslaget i sedvanlig ordning. 
Det är dock glädjande att återigen se att det frö vi sått nu slagit rot. I liggande förslag 
pratar man om vikten av att stärka insyn och politisk delaktighet. Det är då direkt 
oansvarigt att inte låta alla partier som representeras i kommunstyrelsen vara med i sagda 
trygghetsråd.  
 

 

Bilaga 1 
Initiativärende från Sverigedemokraterna från augusti 2019  

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-06-17 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.1.20 
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Initiativärende –  Inrätta en kriskommission angående det eskalerande våldet.  

  

Förslag till beslut I kommunstyrelsen:  

En kriskommission inrättas snarast av kommunstyrelsen.  

Kriskommissionen ska kontinuerligt följa upp trygghetsfrågorna och utvecklingen i 
Göteborg gällande gängkriminalitet, skjutningar, sprängningar, rån och andra kriminella 
händelser och förlopp av vikt.  

Yrkandet Göteborg stad skall omedelbart inrätta en kriskommission.  

  

Det är hög tid för ett gemensamt krafttag, för att snabbt komma till rätta med och 
förhindra det eskalerande våldet i Göteborg.  

  

Göteborg arbetar kontinuerligt brottsförebyggande bl.a. genom ”Arbetsmodellen Trygg i 
Göteborg”. Detta har gett ett ganska magert resultat. Vi behöver nu växla upp och 
utvecklas ytterligare. Det senaste kvartalet har Göteborg drabbats av en kraftig ökning av 
bl.a. personrån, skottlossningar och sprängningar.   Under sommaren har 108 personrån 
skett i centrala Göteborg. Rån där gäng jagar offer nattetid. Det har beskrivits som en 
ständig jakt på rånoffer. De anfaller i flock, omringar offret och är extremt hotfulla. 
Rånen har blivit ett sätt för förövarna att utöva makt och dominera områden.   En ung 
man i 20-årsåldern fick sätta livet till p g a en guldkedja när han knivskars i samband med 
ett rån i mitten av juli. Majoriteten brottsoffer förlorar förutom ägodelar även sin trygghet 
i tillvaron och tilltron till rättsväsendet. Många gånger med oreparerbara psykiska skador 
till följd. Samhällskontraktet bryts ner.  

  

En bomb har sprängts i Bergsjön. En bomb, på ett torg, i Göteborg. Låt det sjunka in. Vi 
har även sett exempel på bombdåd mot socialkontoret i Majorna-Linne, restauranger samt 
privatpersoner. Detta är bara några få exempel på det kraftigt ökande våld som drabbar 
människorna i vår stad.  

  

Våldsverkarna gör ingen åtskillnad, våldet drabbar nu gamla som unga, män som 
kvinnor, invandrade som infödda, kriminella som hederliga, laglydiga medborgare. – Alla 
kategorier!    

BILAGA 1 
 
Initiativärende 
 

                                                 
  

                                                  Datum 2019-08-27  
(KS 2019-09-11) 
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Kommunstyrelsen       

  

  

  

Yrkande  Datum 2019-08-27 (KS 2019-09-11)  

  

 

  

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2)        

Sverigedemokraterna menar att trygghetsfrågorna måste lyftas på den politiska agendan. 
Göteborgs invånare förväntar sig att vi folkvalda politiker har uppsikt över krisläget i 
Göteborg och att trygghetsfrågorna finns högt upp på dagordningen.   Kommunstyrelsen 
kan utifrån ett Göteborgsperspektiv och via våra olika kontakter och ingångar ständigt 
hållas underrättade om vad som är på gång. Göteborgs stad måste även kräva att 
regeringen agerar och tillsätter de resurser som behövs till berörda statliga myndigheter. 
Alla partier har självklart möjlighet att träffa Polisen och andra myndigheter, men det blir 
en mer kraftfull effekt om kommunstyrelsen tillsammans agerar inom ramen för dessa 
frågor.   Varje liv som går förlorat är viktigt. Varje människa, varje familj som drabbas av 
våldsvågen i Göteborg är viktig. Vi som folkvalda politiker i Göteborg stad måste 
informeras om trygghetsläget i staden och ständigt diskutera dessa frågor utifrån det 
underlag som finns för att skapa konsensus omkring trygghetsfrämjande insatser. 
Trygghetsfrågorna är alltför viktiga för att endast överlåtas till enskilda tjänstemän och 
diskuteras utan insyn.  

  

Sverigedemokraterna föreslår att en kriskommission inrättas, som kontinuerligt följer 
trygghetsfrågorna och utvecklingen i Göteborg när det gäller gängkriminalitet, 
sprängningar, skjutningar, rån m.m.   Kommissionen bör (men inte uteslutande) bestå av 
ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen (en från varje parti), polis, räddningstjänst, social 
resursförvaltning, civilsamhället samt andra berörda parter. Göteborg stad måste göra vad 
vi kan utifrån hela staden perspektivet och våra möjligheter till brottsbekämpning. Vi 
folkvalda politiker bär ett ansvar inför Göteborgs invånare.   Göteborg präglas av en 
våldsvåg och det är vår skyldighet att snabbt engagera oss i trygghetsfrågan. Med 
inrättandet av en kriskommission hoppas vi på ett brett politiskt samarbete där 
information kan inhämtas och där vi kan utforma skarpa förslag baserade på fakta.   Att 
den våldsvåg som drabbar så många Göteborgsbor, inte kontinuerligt diskuteras av 
stadens folkvalda politiker på ett konstruktivt sätt, blir oacceptabelt. Här kan vi göra 
skillnad på riktigt och ta snabba beslut baserat på evidens och underlag.  

  

Allt för att snabbt få bukt med det eskalerande våldet. 
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Yrkande angående – yrkande angående 
sammansättning av Göteborgs stads 
trygghetsråd 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera §4 i förslaget till reglemente enligt 
följande: Den inledande meningen ”Rådet består av 13 ledamöter.” ändras till 
”Rådet består av 16 ledamöter”. Under beskrivningen av rådets sammansättning 
ändras meningen ”2 ledamöter från civilsamhällets organisationer” till ”3 
ledamöter från civilsamhällets organisationer varav minst 1 ledamot företräder 
en organisation med huvudsakligt fokus på kvinnor och/eller tjejer”. Under 
beskrivningen av rådets sammansättning ändras meningen ”Kommunstyrelsens 
presidium” till ”Kommunstyrelsens presidium samt ett kommunalråd från 
Socialdemokraterna och ett kommunalråd från Demokraterna”.  
 

Yrkandet 
 
Trygghetsarbetet kräver långsiktighet, stabilitet och bredd. Det är glädjande för staden att 
de sju partierna öppnar upp för en nödvändig och angelägen revidering av trygghetsrådets 
sammansättning. Socialdemokraterna och Demokraterna har tidigare yrkat på att 
trygghetsrådet bör förankras djupare i det göteborgska samhället. Den smala politiska 
majoritet - representerad av stadens tredje, fjärde och sjätte största partier – som ska ingå 
i rådet från kommunstyrelsens sida är otillräcklig. Vi ville att kommunstyrelsens 
presidium skulle ersättas med kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi krävde dessutom att 
näringslivsrepresentationen skulle matchas av representanter från löntagarna, helt enligt 
den svenska modellens tradition.  
 
Beklagligt nog valde de sju partierna att avslå den breda sammansättningens politik – vid 
det tillfället. Vår förhoppning är att partierna sedan dess har ändrat sig och är villiga att 
revidera sin uppfattning. För att öka trygghetsrådets förankring i väljarkåren, och få till 
robusta majoriteter för nödvändiga brottsbekämpande förslag, måste stadens två största 
partier ingå. Vi menar därför att Göteborgs stads trygghetsråd, utöver den nödvändiga 
justering som de sju partierna själva har föreslagit, bör kompletteras med ett 
kommunalråd från Socialdemokraterna och ett kommunalråd från Demokraterna.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2020-06-17 
 

Socialdemokraterna, Demokraterna 
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Yrkande angående – sammansättning av 
Göteborgs stads trygghetsråd 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera §4 i förslaget till reglemente enligt 
följande: Den inledande meningen ”Rådet består av 13 ledamöter.” ändras till 
”Rådet består av 14 ledamöter och 2 ersättare.”. Under beskrivningen av rådets 
sammansättning ändras meningen ”Kommunstyrelsens presidium” till 
”Kommunstyrelsens presidium samt 2 ersättare som utses av presidiet”.  
Meningen ”2 ledamöter från civilsamhällets organisationer” ändras till ”3 
ledamöter från civilsamhällets organisationer varav minst 1 ledamot företräder 
en organisation med huvudsakligt fokus på kvinnor och/eller tjejer”. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera §4 i förslaget till reglemente med 
följande tillägg: ”Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen har rätt att ta med en 
politisk sekreterare till rådets möten.”  

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera §5 i förslaget till reglemente enligt 
följande: Meningen ”Protokoll från rådets sammanträden ska sändas till samtliga 
ledamöter samt, efter rådets beslut, till de myndigheter och organisationer som 
berörs av innehållet” ändras till ”Protokoll från rådets sammanträden ska sändas 
till samtliga ledamöter och ersättare samt, efter rådets beslut, till de myndigheter 
och organisationer som berörs av innehållet.” 

Yrkandet 
För att stärka det politiska ansvaret för säkerhets- och trygghetsfrågor i Göteborg har ett 
trygghetsråd inrättats under kommunstyrelsen. När staden snart antar ett nytt program för 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete är det viktigt att kopplingen mellan 
rådet och programmet förtydligas. 

Enligt Kommunfullmäktiges budget ska rådet bestå av kommunstyrelsens presidium 
tillsammans med relevanta aktörer i arbetet. För att säkerställa kontinuitet i närvaron från 
Kommunstyrelsen ska rådet förutom de tre ordinarie ledamöterna från Kommunstyrelsens 
presidium även ha två ersättare från Kommunstyrelsen som kan följa arbetet och vid 
behov träda in  i ledamots ställe. Kommunstyrelsens representanterna ska även kunna 
biträdas av politiska sekreterare under mötena.  

Vi ser behovet av att civilsamhället är väl representerat i rådet. Eftersom otrygghet också 
är en jämställdhetsfråga ser vi särskilt att de delar av civilsamhället som arbetar för 
kvinnors rättigheter ska vara representerade i rådet.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
 
2020-06-17 
 

(M, V, L, C, MP) 
(KD) 
 
Nytt ärende  
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