Förvaltningen för funktionsstöd
Kvalitet och utveckling

Bilaga 1. Remissmall - Göteborgs Stads
trygghetsskapande och brottsförebyggande
program

Nämnd/styrelse/råd/myndighet/
organisation

Nämnden för funktionsstöd

Besvaras av alla remissinstanser
Fråga

Kommentar/bedömning

Hur ser ni på de problem som
programmet adresserar?

Förvaltningen instämmer i huvudsak med
problembeskrivningen. Problemen är relevanta,
aktuella och angelägna att ta itu med.

Tydliggör målen riktningen för stadens
gemensamma insatser?

Förvaltningen bedömer att målen tydliggör riktningen
för stadens gemensamma insatser.
Förvaltningen har en synpunkt kring målet ”Minska
risken för brott i specifika miljöer/situationer ”.
Strategierna handlar om så pass skilda saker som
utformningen av en specifik plats och missbruk av
välfärdssystemet. Förvaltningen anser att strategier och
uppföljning skulle bli tydligare om målet delats upp i
två delar:
-

Hur ser ni på strategiernas
genomförbarhet och relevans utifrån de
behov och de utmaningar staden
gemensamt står inför?
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Minska risken för brott och otrygghet på
specifika platser.
Minska risken för brott i specifika situationer.
(ex välfärdsbrottslighet)

Strategierna är i huvudsak relevanta och genomförbara.
Förvaltningen anser dock att det kan tydliggöras varför
nämnden för funktionsstöd är en av de nämnder som
fått ett utpekat ansvar kopplat till Strategi 5.2:
”Göteborgs Stad ska rikta skyndsamma, samordnade
och individanpassade insatser till barn och unga som
bedöms vara i riskzonen för att hamna i kriminalitet,
våldsbejakande extremism, drogmissbruk och andra
riskbeteenden. Vårdnadshavare och andra
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betydelsefulla vuxna ska involveras och få stöd och
hjälp vid behov.”
Kopplat till målet Öka samverkan föreslår
förvaltningen ett tillägg till strategierna: Göteborgs
Stad ska ha ett uttalat arbetssätt för samverkan.
Leder strategierna till måluppfyllelse?

Förvaltningen uppfattar strategierna som övergripande
och omfattande och bedömer i vissa fall att det är svårt
att avgöra om de leder till måluppfyllelse eller ej.

Hur kan målgruppsperspektivet förstärkas
inom ramen för mål och strategier i
programmet?

Förvaltningen anser att det är önskvärt att lyfta fram
och tydliggöra kopplingen till Göteborgs Stads
program för full delaktighet, just för att stärka
målgruppsperspektivet för personer med
funktionsnedsättning. Här finns redan en
problembeskrivning som syftar till att beskriva hur
livsvillkoren ser ut i dag för personer med
funktionsnedsättning inom rättighetsområdet Rätten till
ett tryggt liv. Denna är högst relevant även för arbetet
med mål och strategier i remitterat förslag till program
och i alla sammanhang nödvändig att ta hänsyn till för
att fullt ut lyckas med att skapa ett tryggare och säkrare
Göteborg;
”Personer med funktionsnedsättning har
rätt till trygghet, i och utanför hemmet. Det
omfattar att leva fritt och säkert från alla
former av utnyttjande, hedersrelaterat
förtryck, våld, övergrepp eller
diskriminering. I det ingår att ha tillträde
till och kunna använda stadens inne- och
utemiljöer samt att få det stöd som den
enskilde har rätt till. /…/
Ett normmedvetet förhållningssätt,
bemötande och kunskap om olikheter bidrar
också till trygghet. Personer med
funktionsnedsättning i Göteborg uppger
utsatthet för fysiskt våld och kränkningar i
högre grad än personer utan
funktionsnedsättning, kvinnor med
funktionsnedsättning gör det i ungefär
dubbelt så stor utsträckning som män utan
funktionsnedsättning. Det är dubbelt så
vanligt att elever med funktionsnedsättning
känner sig otrygga i skolan. Personer med
funktionsnedsättning är ofta mer beroende
av sin omgivning än andra och kan därför
ha svårt att värja sig från kränkningar och
våld. Fler barn med funktionsnedsättning är
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utsatta för någon form av misshandel än
barn utan funktionsnedsättning.”1

Detta målgruppsperspektiv/problembeskrivning kan
med fördel belysas under Arbetsprocessen och målet
Öka kunskapen. Strategi 1:1 anger att ”Göteborgs
Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete ska vara kunskapsbaserat /…/”.
Under Arbetets inriktning och målet Minska
otryggheten till följd av rädslan för att utsättas för brott
och specifikt strategi 3:1: ”Göteborgs Stad ska, på ett
systematiskt sätt, ta hänsyn [till] de göteborgare och
platser som är mest otrygga och utsatta när
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och
åtgärder genomförs” finns en viktig aspekt som skulle
kunna tydliggöras eller läggas till. Nämligen att
otrygghet existerar och brott sker även inomhus, i
människors hem, på boenden och i verksamheter. Just
för människor med funktionsnedsättning råder en extra
sårbarhet för att bli utsatt, då denna målgrupp ofta
behöver släppa andra människor nära inpå sig.

Ytterligare kommentarer? (formalia,
definitioner, indikatorer, behov av
underliggande styrande dokument etc.)

Det kan förstås finnas en poäng i att undvika
upprepning av samma sak i flera olika program.
Förvaltningen anser dock att i just detta fall kan det
vara betydelsefullt och relevant med en upprepning
eftersom - precis som anges ovan - kunskap om
olikheter bidrar också till trygghet.
Under Arbetets inriktning, och målet Minska
motivationen att begå brott, inleds
problembeskrivningen med meningen ”Kriminalitet är
ett problem som drabbar både förövare och brottsoffer
på olika sätt” (sid. 16). Förvaltningen föreslår att denna
mening omformuleras till något som tar sin
utgångspunkt i att kriminalitet först och främst drabbar
brottsoffer, men kriminalitet får också konsekvenser
och inverkar på förövares fortsatta liv och möjligheter
till en gynnsam utveckling och kan följaktligen bero
bland annat på faktorer så som problem i hemmet,
skolan och så vidare.
För att skapa samsyn, en samlad bild och en grund för
stadens insatser/åtgärder ser förvaltningen ett behov av
att utveckla någon form av system där staden kan

1

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026, sid. 9
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samla information/föra statistik kring olika typer av
incidenter som har med otrygghet/brottslighet att göra.

Besvaras endast av nämnder/styrelser
Fråga

Kommentar/bedömning

Förfogar nämnden/styrelsen över
ytterligare relevanta ansvarsområden för
att bidra till arbetet?

Nej.

Nämnd som utpekas särskilt ansvar: Vilka
förutsättningar har nämnden för att
hantera detta?

Nämnden för funktionsstöd har inte fått något utpekat
särskilt ansvar i det föreslagna programmet.
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