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Yttrande på förslag till Göteborgs Stads 
handlingsplan för att inga områden ska vara 
utsatta 2025  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande 
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 2 till 

trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som trafiknämndens eget 
yttrande  

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart 

Sammanfattning 
Trafiknämnden har fått begäran från kommunstyrelsen om att yttra sig över förslag på 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025. Remisstiden 
sträcker sig fram till den 23 december och remissen har gått ut brett till nämnder, 
styrelser, kommunala råd samt utvalda organisationer inom civilsamhället.  

Handlingsplanen är ett stadenövergipande styrdokument som syftar till att skapa 
förutsättningar för nämnder och styrelser att genomföra och utveckla insatser som på 
olika sätt bidrar till att utvecklingen i stadens utsatta områden vänds och att inga områden 
klassas som särskilt utsatta år 2025. Handlingsplanen fokuserar på generella och 
främjande åtgärder som riktar sig till alla som bor i Göteborgs Stads utsatta områden.  

Trafikkontorets bedömning är att handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta år 
2025 och dess inriktning skapar bättre förutsättningar för att vända utvecklingen i stadens 
utsatta områden. Trafiknämnden har ett utpekat ansvar för två av insatserna:  

• Insats 2:1 Samtliga nämnder och styrelser med verksamhet i utsatta områden ska 
i kunskapsbaserade lägesbild som rapporteras till kommunstyrelsen ha ett särskilt 
fokus på utsatta områden och insats  

• Insats 2:3 Underhåll och skötsel på offentliga platser ska prioriteras i utsatta 
områden och synkroniseras mellan nämnder och styrelse vad gäller frekvens och 
basnivå. 

Utöver dessa insatser föreslår trafikkontoret att planen även ska inkludera prioritering och 
synkronisering av investeringsåtgärder där det finns behov av att förbättra gestaltning och 
utformning på en plats som insats med syftet att öka attraktiviteten och tryggheten i ett 
område.  

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-11-04 
Diarienummer 07169/21 
 

Handläggare 
Malin Sunnemar/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon:031-368 26 73 
E-post: malin.sunnemar@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret ser inga större hinder att genomföra handlingsplanen inom de budgetramar 
som finns idag. Blir åtgärderna för stora kan det dock bli svårare att möta upp.  

En mindre segregerad stad utan utsatta områden bedöms ha en positiv inverkan på både 
invånarnas och Göteborgs Stads ekonomiska situation. Ökad trygghet i ett område skapar 
också bättre förutsättningar för lokala näringsidkare och fler affärsverksamheter kan 
lockas att etablera sig, vilket i sin tur kan generera fler arbetstillfällen. Ett tryggare 
samhälle leder också på sikt till minskade kostnader för exempelvis sociala insatser samt 
drift och underhåll av offentliga platser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Insatserna i handlingsplanen bedöms påverka de som lever i utsatta områden positivt 
genom att satsningar som föreslås förväntas bidra till förbättrade livsvillkor och ökad 
hälsa för människor i utsatta områden, till tryggare, säkrare och mer trivsamma miljöer i 
skolor och på offentliga platser, meningsfull fritid för barn och unga, bättre skolresultat 
och mindre risk att utsättas för kriminalitet. Insatserna riktas framför allt till barn och 
unga och deras föräldrar och ska komma dem till del oavsett kön, funktionsnedsättning, 
etnicitet, religion och sexuell läggning. På längre sikt bedöms insatserna bidra till ökad 
delaktighet och tillit.  

Bilagor 
1. Remiss Göteborgs Stads handlingsplan inga områden utsatta 2025 
2. Remissmall - Göteborgs Stads handlingsplan inga områden ska vara 

utsatta 2025  
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Ärendet  
Trafiknämnden har fått begäran från kommunstyrelsen om att yttra sig över förslag på 
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025.  

Remisstiden sträcker sig fram till den 23 december och remissen har gått ut brett till 
nämnder, styrelser, kommunala råd samt utvalda organisationer inom civilsamhället.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har enligt budget 2021 ett stärkt fokus på stadens ”utsatta” och 
”särskilt utsatta” områden med ambitionen att dessa områden ska vara avförda från 
polisens lista till år 2025. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en handlingsplan för att inga 
områden ska vara utsatta områden 2025. 

Definition av utsatta områden 

Uppdraget att ta fram denna handlingsplan utgår från polisens definition av utsatta 
områden och dessa begrepp används därför i planen. När polisen använder begreppen 
utsatt, risk- eller särskilt utsatt område avses bostadsområden där kriminella nätverk i 
olika grad har påverkan på lokalsamhället. Med utsatt i denna betydelse avses att de 
boende påverkas negativt, antingen direkt på grund av brottslighet eller extremistisk 
verksamhet eller indirekt genom de konsekvenser detta leder till såsom otrygghet och 
rädsla. Analysen består av en bedömning av graden av utsatthet utifrån fyra kriterier: 

• De boendes benägenhet att delta i rättsprocessen  
• Polisens möjlighet att utföra sitt uppdrag  
• Eventuella parallella samhällsstrukturer  
• Extremism, främst den våldsbejakande islamistiska extremismen 

 

Särskilt utsatt 
område 

Riskområde Utsatt område 

Bergsjön Gårdsten Backa 
Biskopsgården  Rannebergen 
Hammarkullen   
Hjällbo   
Lövgärdet   
Tynnered   

Bild: Av polisen utpekade områden i Göteborg 

Handlingsplanen i korthet 
Handlingsplanen är ett stadenövergipande styrdokument som syftar till att skapa 
förutsättningar för nämnder och styrelser att genomföra och utveckla insatser som på 
olika sätt bidrar till att utvecklingen i stadens utsatta områden vänds och att inga områden 
klassas som särskilt utsatta år 2025. 

Handlingsplanen fokuserar på generella och främjande åtgärder som riktar sig till alla 
som bor i Göteborgs Stads utsatta områden men med ett specifikt fokus på barn och unga 
och deras föräldrar. Den har tagit fasta på de mål, fokusområden och strategier som 
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beskrivs i Göteborgs Stads program för en jämlik stad och förslaget om Göteborgs Stads 
trygghetsskapande och brottsförebyggande program.  

Mot bakgrund av forskning och regeringens reformprogram för att minska segregation, 
utgår handlingsplanen från tre fokusområden: 

• Barns och ungas uppväxtvillkor 
• Grundläggande säkerhet och trygghet  
• Inflytande, delaktighet och tillit 

Fokusområdena konkretiseras sedan i insatser och följs upp av målvärden och indikatorer 
för respektive fokusområde.  

De insatser där trafiknämnden är utpekade med ansvar kategoriseras under fokusområde 
grundläggande säkerhet och trygghet. Tabellen sammanfattar dessa insatser.  

Insats 2:1 Samtliga nämnder och styrelser med verksamhet i utsatta områden ska i 
kunskapsbaserade lägesbild som rapporteras till kommunstyrelsen ha ett särskilt fokus 
på utsatta områden 
Ansvar Förväntat resultat  Uppföljning 
Samordningsansvar: 
Kommunstyrelsen 

Ansvar: Samtliga nämnder 
och styrelser i Göteborgs 
stad med verksamhet i 
utsatta områden 

Adekvata och lokalt 
anpassade insatser 

En samlad uppföljning av 
samtliga uppdrag som 
bidrar till att staden inte 
ska ha några utsatta 
områden ska göras. 
Rapportering till 
kommunstyrelsen ska ske 
en gång per år. 

Insats 2:3 Underhåll och skötsel på offentliga platser ska prioriteras i utsatta områden 
och synkroniseras mellan nämnder och styrelse vad gäller frekvens och basnivå 
Ansvar Förväntat resultat Uppföljning 
Samordningsansvar: 
Förvaltnings AB 
Framtiden 

Ansvar: Förvaltnings AB 
Framtiden, Higab, park- 
och naturnämnden samt 
trafiknämnden 

Platser som underhålls, 
städas och sköts minskar 
risken för skadegörelse och 
klotter och attraherar fler 
människor att vistas 
utomhus i offentliga 
miljöer, vilket minskar 
risken för kriminalitet. 
Tryggheten ökar och på 
sikt även förtroende och 
tillit hos invånarna i 
området. 

En samlad uppföljning av 
samtliga uppdrag som 
bidrar till att staden inte 
ska ha några utsatta 
områden ska göras. 
Rapportering till 
kommunstyrelsen ska ske 
en gång per år 

 

 

 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 5 (6) 
   
   

Förvaltningens bedömning 
Stadsledningskontoret önskar i och med yttrandet att nämnden svarar på om planen bidrar 
till förbättrade livsvillkor för barn och unga, förbättrad trygghet och ökad delaktighet i de 
utsatta områdena. Bedömningen ska också innehålla eventuella ytterligare förslag på 
fokusområden eller insatser som kan bidra till utvecklingen av utsatta områden. 

Bedömning av helheten 
Trafikkontorets bedömning är att handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta år 
2025 och dess inriktning skapar bättre förutsättningar för att vända utvecklingen i stadens 
utsatta områden. Grundläggande säkerhet och trygghet är det fokusområde som 
framförallt berör trafiknämndens ansvar och verksamhet där nämnden ansvarar för 
utveckling samt drift och underhåll av många av stadens offentliga ytor. En väl gestaltad 
och omhändertagen närmiljön har betydelse för människors och platsens identitet samt 
ökad trygghet. Fokusområdet tillsammans med insatserna bidrar på så vis till förbättrade 
livsvillkor för barn och unga och förbättrad trygghet men kan också på längre sikt ge 
effekt kopplat till ökad delaktighet.  

Handlingsplanen är relativt lång vilket till viss del gör den svårläst. Handlingsplanen har 
flera kopplingar till andra styrande dokument så som program för jämlik stad och förslag 
på Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program och refererar 
mycket till dessa dokument. Flera av dessa stycken kan kortas eller tas bort för att göra 
det lättare för läsaren att ta till sig inriktningen i just det här dokumentet.     

Bedömning av insatser  
Trafikkontoret berörs främst av fokusområde grundläggande säkerhet och trygghet. Här 
nedan följer kommentarer på de insatser där trafiknämnden har ett utpekat ansvar.   

Insats 2:1 Samtliga nämnder och styrelser med verksamhet i utsatta områden ska i 
kunskapsbaserade lägesbild som rapporteras till kommunstyrelsen ha ett särskilt fokus på 
utsatta områden  

Trafikkontoret deltar idag i arbetet med att utforma ett arbetssätt och process för de 
kunskapsbaserade lägesbilderna. Arbetssättet kommer att hjälpa oss i arbetet med att 
prioritera åtgärder i våra utsatta områden.  

Trafikkontoret tillsammans med park- och naturförvaltningen bedriver ett gemensamt 
arbete inom ramen för jämlik stad där fokus är att genomföra trygghetsskapande åtgärder 
på kort sikt i de utsatta områdena. Det arbetet sker redan idag i dialog med 
socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Sydväst och Nordost för att fånga upp de lokala 
behoven. Här kan de kunskapsbaserade lägesbilderna bidra till att skapa en gemensam 
systematik i staden och på så vis också ökad kunskap om områdens olika behov och 
förutsättningar.    

2:3 Underhåll och skötsel på offentliga platser ska prioriteras i utsatta områden och 
synkroniseras mellan nämnder och styrelse vad gäller frekvens och basnivå 

Trafikkontoret ställer sig positiva till insatsen. Skadegörelse, klotter och nedskräpning har 
stor inverkan på människors upplevda trygghet och känsla av trivsel. Platser som 
underhålls, städas och sköts minskar risk för skadegörelse och attraherar fler människor 
att vistas i offentliga miljöer vilket bidrar till attraktivitet och trygghet.  
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Idag samordnar trafikkontoret och park- och naturförvaltningen mycket av sin skötsel av 
områden genom gemensamma funktionsentreprenader. En synkronisering med 
Framtiden, och det arbetet de bedriver under namnet superförvaltning, där trafikkontoret 
taktar och gör insatser i de utsatta områdena samtidigt skulle kunna bidra till en 
ytterligare kvalitetshöjning med positiv effekt.  

Ytterligare förslag på åtgärder 
De föreslagna insatserna tar upp vikten av underhåll och skötsel i de utsatta områdena. 
Trafikkontoret föreslår också 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. Det 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.    

 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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