
Yrkande angående – lägesbild om 
trygghetssituationen i Rannebergen  
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram och till kommunstyrelsen redovisa en 
övergripande lägesbild om trygghetssituationen i Rannebergen, med fokus på hur kommunal 
personal som arbetar i området uppfattar kriminalitetens utveckling och otryggheten i 
stadsdelen. Uppdraget ska genomföras i dialog med socialnämnden nordost och andra aktörer 
som stadsledningskontoret bedömer relevanta för uppdragets fullgörande.  
 

Yrkandet 
 
I höstas ströks Rannebergen från polismyndighetens lista över utsatta och särskilt utsatta områden. 
Socialdemokraterna välkomnade detta. Under det socialdemokratiskt ledda styret i Göteborg infördes 
en lång rad trygghetsinsatser, många integrationsåtgärder och en stor mängd jämlikhetssyftande 
reformer. Efter maktskiftet har Socialdemokraterna både stöttat initiativ från andra partier, inklusive 
från styrets sida, och drivit igenom egna förslag för att förbättra situationen i alla områden som 
kategoriseras som utsatta eller särskilt utsatta. Om gängkriminaliteten, nyrekryteringen och den 
generella otryggheten minskar i en stadsdel är det en seger för hela Göteborg. 
 
Men målet måste också vara att områden som stryks från polisens lista också kan bibehållas som 
strukna. Vi har fått tydliga indikationer på att utvecklingen i Rannebergen inte är lika positiv som 
tidigare framhävts. Redan när polisen valde att revidera listan konstaterade ledande och fältarbetande 
socialsekreterare att valet framstod som överraskande; kommunens personal, med stor erfarenhet av 
arbete i området, uppfattar inte området som tryggare att leva i eller säkrare att verka i. Stadsdelen är 
fortfarande socioekonomiskt utsatt, många invånare har låg materiell levnadsstandard och 
arbetslösheten är hög.  
 
Socialdemokraterna fick nyligen, med stöd från både Demokraterna och den styrande minoriteten, 
igenom en framtida utbyggnad av villor, radhus och kolonilotter i området. Denna sorts förbättring av 
stadsdelens grundläggande struktur ligger dock långt i framtiden. Vi ser en risk för att Rannebergen, 
utan ett starkt fokus från partipolitikens sida och insatser på både kort och medellång sikt, riskerar att 
återigen kategoriseras som utsatt. Att människor vittnar om att den förändrade klassificeringen inte 
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motsvaras av trygghet och säkerhet är ett tecken på detta. För att ge kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige möjligheten att vidta rätt åtgärder, för att förbättra invånarnas trygghet, för att 
komma runt den befintliga tystnadskulturen och för att ta den kommunala personalens erfarenheter på 
allvar föreslår vi därför att stadsledningskontoret – som disponerar över ledande kompetens om 
organiserad brottslighet, kriminella gäng och extremism – får i uppdrag att ta fram och redovisa en 
övergripande och koncis lägesbild om den faktiska trygghetssituationen i Rannebergen. Fokus ska 
ligga på hur kommunal personal, som arbetar i området, uppfattar kriminalitetens utveckling och den 
generella otryggheten i stadsdelen. Om stadsledningskontoret bedömer att andra aktörer behöver 
involveras står detta kontoret fritt att göra, men socialnämnden nordost ska involveras i ett tidigt 
skede.  
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