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Yttrandet

Göteborgs Stad har målsättningen att ingen stadsdel ska klassas som ett särskilt utsatt
område år 2025. För att lyckas kommer det att krävas ett målinriktat arbete från samtliga
nämnder för att öka attraktiviteten i dessa stadsdelar. De särskilt utsatta områdena i
Göteborg präglas i olika utsträckning av låga inkomster, låg förvärvsfrekvens, utbredd
barnfattigdom och generellt låga skolresultat i kombination med en högre utsatthet för
brott och en upplevd otrygghet. Dessa faktorer måste därför först och främst åtgärdas.
För att säkerställa ett långsiktigt arbete där en positiv utveckling ej hämmas av avbrutna
insatser efter att de särskilt utsatta områdena försvunnit så har Stadsledningskontoret
tidigare fått i uppdrag att justera insatsernas längd så att de kan fortgå utöver
planperioden.
Sedan Alliansen tog över styret efter decennier av misslyckat trygghetsarbete, så har
tryggheten i våra särskilt utsatta områden ökat. På bara 3 år har vi lyckats vända den
negativa utvecklingen och sett konkreta resultat. Områden har stärkts, brottslighet
minskat och förtroende mellan stad och medborgare ökat. Vi har tagit och fortsätter ta
vårt ansvar.
Förslaget efterfrågar en lägesbild av trygghetsituationen. Självklart är det enkelt att
föreslå insatser som redan görs men frågan är om detta är produktivt. Från nämnden och
förvaltningen redogör man för att det löpande och regelbundet tas fram lägesbilder både i
egen regi, men även i samverkan med Polisen. Inom kort presenterar man även digitala
hjälpmedel där samhället i samtliga utsatta områden kan komma in med åsikter om sin
trygghetssituation och trygghetsupplevelse. IT-verktyget EMBRACE kommer att göra
det möjligt för medborgarvänliga lägesbilder av trygghetssituationen och bidra med
fördjupad analys av det brottsförebyggande arbetet. Detta viktiga verktyg har arbetats
fram i en bredare satsning för att stärka och förbereda kommunens ansvarstagande i
enlighet med den nya lag som träder i kraft 2023 (Lagen om kommuners ansvar för
brottsförebyggande arbete). Samverkan med medborgare, civilsamhälle och polis breddas
av utvecklandet av fler mötesplatser och långsiktiga insatser. Arbetet med att få bort våra
utsatta områden är ett långsiktigt arbete som Alliansen lyckats få fart i under den här
mandatperioden.
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Tilläggsyrkande
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Ärende nr: 2.2.11

Yrkande angående – S yrkande angående lägesbild om trygghetssituationen i
Rannebergen

Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder där
Göteborgs Stad kan underlätta för ökad näringsverksamhet i Rannebergen,
som på sikt kan öka tryggheten för invånarna.
2. I övrigt bifalles yrkandet från S.
Yrkandet
Det bor drygt 5 600 personer i Rannebergen - lika många som i Olskroken och
fler än i exempelvis Kallebäck eller på Lindholmen. De boende är eniga om att
det blivit betydligt lugnare i Rannebergen, men för dessa är områdets döda
centrum och att folk vill lämna Rannebergen minst lika viktiga frågor.
Rannebergen har alltid varit något lugnare än Gårdsten och Lövgärdet. Enligt
polisen bor det tungt belastade kriminella i stadsdelen, men regelrätta gäng
saknas. När polisen började med sin områdesklassificering 2015 kallades
Rannebergen ”utsatt” medan Lövgärdet och Gårdsten blev ”särskilt utsatta”.
Polisen har samverkat framför allt med Bostadsbolaget (det kommunala
bostadsbolaget i området). Polisen har jobbat gränssättande och
relationsskapande i området, men i spåren av centrumdöden följer ändå den
otrygghet som till exempel pizzeriaägaren så väl beskriver, med olika
ungdomsgäng som skapar oreda.
På ett fönster till den gamla simhallen med den torrlagda barnpoolen, förklarar ett A4ark att badet är för dyrt att renovera och därför inte kommer att öppna igen. Enligt det
åldrade meddelandet fanns det ändå planer för gymmet. ”Utredningen ska bli klar
under hösten 2015”, lyder meddelandet. Den nedstängda simhallen med tillhörande
gym är en del av Rannebergens döende centrumhus. Kyrkan och kiosken har också
gått i graven. Frisören har blivit en föreningslokal som vilar i väntan på renovering.
Skolan som brukade locka till sig lärare, har blivit bland de sämsta i Sverige och i
centrum finns inte ens matbutiken kvar. Den största och mest symboliska förlusten är
just att matbutiken och postombudet har försvunnit.
Göteborgs politiker behöver i dagsläget enas om att göra allt vi kan för att underlätta
för de näringsidkare som kan och vill etablera sig i Rannebergen.
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Kommunstyrelsen

Yrkande

Miljöpartiet, Vänsterpartiet

2022-05-25

2.2.11

Yrkande angående – Yrkande från S angående
lägesbild om trygghetssituationen i
Rannebergen.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att utreda hur en upprustning av
Rannebergens centrum kan ske, i samverkan med andra berörda aktörer.

Yrkandet
Rannebergen är ett unikt område i Göteborg. De högt belägna husen har milsvid utsikt
över naturreservatet Vättlefjäll, en av de vackraste vyerna i staden. Närheten till både stad
och natur och en på helheten blandad bebyggelse med lägenheter, radhus och småhus har
potential att bli en blandad och attraktiv levande stadsdel.
Rannebergens centrum präglas av en eftersatt centrumbyggnad där mycket står tomt.
Göteborgslokaler som äger torget har inte ekonomiska muskler att själva rusta upp och
utveckla centrum, utan många aktörer behöver komma samman för att stärka området.
Vardaglig service är avgörande för ett områdes trygghet, något som idag saknas i
Rannebergen.
Matbutiken Maträtt har nyligen öppnat i Rannebergen centrum. Etableringen av en
mataffär som bidrar till rörelse i området under många av dagens timmar och som gör att
fler näringsidkare lockas dit och bidrar till ett levande torg är ett viktigt steg. Detta var
tydligt i Gårdsten, där just en långsiktigt tänkande matbutik var en viktig faktor för att
skapa en utveckling mot ett levande torg med många affärer och verksamheter. Ett
fungerande affärsliv är beroende av att fler väljer att handla nära. Det finns exempel från
Göteborg och andra städer där matbutiker drivs som kooperativ av närboende. Vi behöver
nu ett innovativt och modigt stadsutvecklingsarbete. Det gäller att våga tänka nytt i denna
fråga, och skapa förutsättningar för lokala krafter att medverka i utvecklingen. Ett utbyggt
Rannebergen med fler bostäder och verksamheter finns med i Framtidskoncernens planer,
och är en viktig förutsättning för utvecklingen av området. Vidare behöver
fritidsaktiviteter samt organiserade och spontana möjligheter till exempelvis idrott
stärkas. Det finns goda förutsättningar för detta i området med fotbollsplaner, natur och
outnyttjade lokaler. En ordentlig genomlysning behövs gällande hur centrumet kan rustas
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upp, byggas om eller huruvida det eventuellt behöver rivas. Även här är samverkan och
nytänkande idéer avgörande.
Det som behövs nu är enligt oss rödgrönrosa inte ännu en lägesbild om
trygghetssituationen utan att många aktörer kommer samman för att lyfta Rannebergen.
Bostadsbolaget och Göteborgslokaler som äger många fastigheter i området behöver vara
en del av arbetet. Likaså Park- och naturnämnden, Idrotts- och föreningsnämnden,
socialnämnden Nordost samt olika lokala aktörer. Uppdraget till Framtiden AB ligger i
linje med Framtidskoncernens befintliga strategi för utvecklingsområden 2020-2030. Ett
helhetsgrepp för Rannebergen kan, liksom Gårdsten, vara vägledande för andra områden.
Vi har sett det hända förr, vi kan göra det igen.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2022-05-31

Socialdemokraterna, Demokraterna

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. Vi
välkomnade detta. Socialdemokraterna och Demokraterna har både stöttat initiativ från andra partier,
inklusive från styrets sida, och drivit igenom egna förslag, enskilt och tillsammans, 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
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.

