
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden 
ska vara utsatta 2025 – remissmall 
Instruktion: Eventuella kommentarer skrivs i de vita rutorna. Bedömningarna kan med fördel 
innehålla konkreta förslag.  

Nämnd/styrelse/råd/myndighet/ 
organisation Trafiknämnden 

 

Besvaras av alla remissinstanser 
Fråga Kommentar/bedömning 

Bedöms handlingsplanens insatser 
bidra till att förbättra barns och ungas 
livsvillkor i utsatta områden? 

Ja 

Bedöms handlingsplanens insatser 
bidra till att förbättra tryggheten i 
utsatta områden? 

Ja 

Bedömds handlingsplanens insatser 
bidra till ökad delaktighet i utsatta 
områden? 

Ja 

Finns det ytterligare förslag på 
fokusområden som kan bidra till 
utvecklingen av utsatta områden? 

Nej, inte fokusområden men se förslag på 
åtgärder/insatser nedan.  

 

Besvaras endast av nämnder/styrelser 

Fråga Kommentar/bedömning 

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

Ytterligare möjligheter att bidra till 
trygghetsskapande åtgärder genom exempelvis 
belysning och beläggningsåtgärder samt andra 
investeringsåtgärder såsom förbättrad gestaltning 
och utformning av ett torg, tunnel, parkmiljö eller 
gata.  

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

Trafikkontoret har redan organisation för att 
hantera både insats 2:1 och 2:3 där 
trafiknämnden har ett utpekat ansvar. Däremot 
kan arbetet och den interna samverkan behöva 
förbättras och intensifieras för ökat resultat.  
Riktade uppdrag i kommande budget kopplade till 
renhållning utsatta områden samt uppdrag att 
tillskapa arbetssätt för att hantera klottersanering 



inom 24 h ger förbättrade förutsättningar att 
omhänderta insats 2:1 

Har nämnder/styrelser ytterligare 
förslag på åtgärder inom föreslagna 
fokusområden som kan bidra till 
utvecklingen av utsatta områden? 

Föreslår att inkludera, i insats 2:3 eller som egen 
insats, prioritering av investeringsåtgärder för att 
vid behov kunna förbättra gestaltning och 
utformning av en plats i syfte att öka 
attraktiviteten och tryggheten. Kan handla om 
förbättrad belysning eller upprustning av ett torg, 
tunnel, gata eller parkmiljö. Även sådana åtgärder 
skulle förslagsvis synkroniseras med andra 
nämnder och styrelsers arbete i tid för att 
gemensamt lyfta helheten på en plats eller i ett 
område. 

Ser ni någon särskild utmaning 
avseende implementering av 
handlingsplanen i er egen 
verksamhet? Om så är fallet, var ser 
ni störst behov av central samordning 
och stöd? 

Se tidigare svar gällande vilka förutsättningar 
nämnden för att hantera utpekat ansvar i 
handlingsplanen?  
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