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Tilläggsyrkande angående - Svar på remiss 

om Göteborgs Stads trygghetsskapande och 

brottsförebyggande program 2021-2026. 
 

Förslag till beslut: 
 

• Att följande text läggs till i nämnden för funktionsstöd svar på remiss om 

Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2021-2026 

under punkten ”Hur kan målgruppsperspektivet förstärkas inom ramen för mål 

och strategier i programmet?”:  

“Nämnden för funktionsstöd önskar att perspektiv från Göteborgs plan mot våld i 

nära relationer i högre utsträckning ska reflekterats i detta program och att plan 

mot våld i nära relationer läggs till i förteckningen av stödjande dokument.”  

• Att följande text läggs till i nämnden för funktionsstöd svar på remiss om 

Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2021-2026 

under punkten ” Ytterligare kommentarer?”:  

”Användandet av rutinaktivitetsteorin bör problematiseras i programmet. 

Kriminologisk forskning visar att det inte är effektivt att enbart fokusera på 

övervakning och väktare, utan det som ger effekt är förebyggande åtgärder och 

att människor känner sig delaktiga i samhället.” 

• I övrigt bifalla förslag till beslut 

Yrkandet 

  
Förvaltningen för funktionsstöd har fått i uppdrag att svara på remiss om 

Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2021-2026. 

 

Vi rödgrönrosa tycker att tjänsteutlåtandet på ett bra sätt tar upp nämndens 

område, men hade önskat en tydligare koppling till våld i nära relationer generellt. 

Förvaltningen hade kunnat påtala att det trygghetsskapande och 
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brottsförebyggande programmet inte är kopplat till Göteborgs Stads plan mot 

Våld i nära relationer, vilket är en brist då våld och otrygghet hänger ihop i alla 

aspekter. 

 

Förvaltningen får med flera viktiga aspekter i tjänsteutlåtandet, bland annat att: 

- unga kvinnor riskerar att bli utnyttjade  

- våld ofta riktas mot funktionsnedsättningen. 

- äldre kvinnor har hög risk att bli utsatta. 

- män som utsätts för våld är ofta bekanta med förövaren. 

 

Rödgrönrosa är även positiva till att förvaltningen för funktionsstöd lyfter fram att 

det behöver göras en tydligare koppling till Göteborgs Stads program för full 

delaktighet. Detta för att det behöver finnas med ett tydligare 

målgruppsperspektiv. Programmet ringar in frågan om att personer med 

normbrytande funktionalitet har rätt till trygghet, i och utanför hemmet.  

 

Rödgrönrosa önskar att förvaltningen hade utvecklat dessa aspekter. Vi saknar 

perspektivet om våld i nära relationer, vilket är starkt sammankopplat med just 

trygghetsfrågor även i offentlig miljö. Ofta sker våldet där du borde känna dig 

som mest trygg, i hemmet, i din säng.  

 

Det är främst män som utövar våld och blir utsatta för våld. Framförallt i det 

offentliga rummet, ofta av en bekant. Kvinnor blir oftast utsatt av någon 

närstående, det kan vara familjemedlem och någon de har haft eller har en relation 

med. Att bli utsatt av någon du känner väl till skillnad från en bekant är troligtvis 

orsaken till att kvinnor mår sämre psykiskt av våldet.  

 

Kvinnor med en normbrytande funktionalitet är en extra utsatt grupp på olika sätt 

när det gäller våld. Metoo uppropet #slutvillkorat gjorde att detta 

uppmärksammades. Kvinnor med normbrytande funktionalitet är ofta beroende av 

andras stöd i sin vardag, exempelvis Personlig assistans, ledsagning och 

färdtjänst. Stödet från samhället ska vara en trygghet, fast kanske inte är det. 

Gruppen vittnar om att deras beroende kan utnyttjas. När samhällets stöd inte 

räcker till, kan kvinnan bli beroende av anhöriga och vänners välvilja. Den 

behövande får ta den hjälp hon kan få på andras villkor. Det leder till en 

maktobalans. Dagliga situationer där en behöver hjälp kan skapa utrymmen där 

övergrepp blir möjliga. Vi hade önskat att förvaltningen här tog upp det skärpta 

arbetet med screening-processer och utbildning av personal som vi rödgrönrosa 

och Socialdemokrater fått igenom. 

 

Våldet i nära relationer är inte bara fysiskt våld utan kan även handla om att 

undanhålla medicin, möblera om, gömma hjälpmedel, utöva ekonomiskt våld eller 

sexuella övergrepp. Våldet kan utövas av bland annat partners, anhöriga, personal 

eller av brukare. 

 

Rödgrönrosa tycker att trygghetsfrågor är viktigt. Våld är våld, oavsett om det 

sker i hemmet eller på offentlig plats, och att perspektivet våld i nära relationer 

behöver finnas med i Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande 

program 2021-2026. Därför yrkar vi på att Förvaltningen för funktionsstöd även 
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lyfter in detta perspektiv av trygghet i sitt svar på remissen Göteborgs Stads 

trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2021-2026.     

 

Rödgrönrosa vill också problematisera att programmet utgår ifrån 

rutinaktivitetsteorin. Kriminologisk forskning visar att det inte är effektivt att 

enbart fokusera på övervakning och väktare, utan det som ger effekt är 

förebyggande åtgärder och att människor känner sig delaktiga i samhället. Vi vill 

därför att denna del ska omarbetats i programmet.  

 

 
 

 

 
 


