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Svar på remiss - Stadsledningskontorets förslag till riktlinje 

för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över remissen 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 § 676 att ge i uppdrag till stadsledningskontoret 

att tillsammans med trafiknämnden och byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för 

säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer. 

Stadsledningskontoret har i dialog med trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret tagit 

fram förslag till en sådan riktlinje. Riktlinjen ska gälla tills vidare för Göteborgs Stads 

samtliga byggande och planerande nämnder och styrelser. 

Riktlinjen ska säkerställa att säkerhetsaspekten inkluderas i stadens planeringsprocess och 

utformning av stadsmiljö.  

Förslaget till riktlinje har remitterats till ett flertal nämnder, bolag och råd. 

Stadsbyggnadskontoret ser att frågan är högst relevant och en viktig aspekt av 

planeringen av stadens nya offentliga miljöer. Det är en komplex fråga som kräver att, så 

som uttalas i riktlinjen, rätt kompetens och tillräckliga data finnas tillgängliga. 

Stadsbyggnadskontoret anser att Stadsledningskontoret bör ha en samordnande roll för att 

säkerställa att förvaltningar och bolag har tillgång till aktuellt och relevant underlag samt 

kompetens inom säkerhetsområdet. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att riktlinjen prövas i några utpekade ärenden innan den 

fastställs. Framför allt för att få skarpa frågeställningar och se över hur man får fram 

relevant kunskap för att göra rätt bedömning av risker och adekvata åtgärder. Detta ökar 

möjligheten att riktlinjerna får genomslag i praktiken och utgör ett användbart verktyg för 

att öka säkerheten i Göteborg. 

Listan med punkter som ska beaktas vid utformning av stadens offentliga miljöer är bra 

och de flesta är redan idag en del av de analyser som görs i planeringsskedet. De kan 

utgöra en bra checklista. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En viss utökning av handläggningstid och i vissa fall behov av ytterligare konsultinsatser 

kan komma att påverka kostnaderna för planeringsskedet.   

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-27 

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 0472/20 

Handläggare 

Birgitta Lööf 

Telefon: 031 368 16 81 

E-post: birgitta.loof@sbk.goteborg.se  
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Utökning av krav som ställs i genomförandeskedet kan behöva säkerställas i avtal och 

medföra kostnader för olika parter i stadsbyggnadsprocessen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Åtgärder för ökad säkerhet kan ibland stå i kontrast till upplevd trygghet och den 

interaktion mellan människor i form av ökad täthet som vi eftersträvar i dagens 

stadsplanering. Det handlar framför allt om åtgärder mot fordonsburna attacker, t ex i 

form av hinder av olika slag men även i form av kameraövervakning, överstora ytor mm. 

Samverkan 

Någon samverkan har inte skett i ärendet. 

Bilagor 

1. Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av 

stadsmiljöer - Stadsledningskontorets förslag 
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Ärendet  

Remisstiden är till den 19 juni. Kontoret har fått utökad tid till den 24 juni för 

nämndbehandling. Detta innebär att omedelbar justering av nämndens protokoll behövs.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 § 676 att ge i uppdrag till stadsledningskontoret 

att tillsammans med trafiknämnden och byggnadsnämnden ta fram riktlinjer för 

säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer. 

Riktlinjen: 

• gäller både för det som kommunen har rådighet över, allmän platsmark och i dialog med 

exploatörer gällande kvartersmark. 

• avser med säkerhetsåtgärder fysiska åtgärder i syfte att minska eller förhindra brott 

och/eller skada på personer eller egendom.  

• omfattar all planering från översiktsplan, fördjupning av översiktsplan, program och 

detaljplan till projektering, bygglov och gestaltning/utformning. Riktlinjen omfattar inte 

bygg- och förvaltningsskede. 

• omfattar stadsmiljö i bemärkelsen en tät och blandad bebyggelse, där grönska är 

begränsad till parker och planteringar och det finns god tillgång till kollektivtrafik.  

Riktlinjen anger att i all planering av stadsmiljö ska en platsanalys genomföras med hjälp 

av ett antal frågeställningar. Detta i syfte att identifiera platser och/eller attribut som kan 

bidra till ökad risk för eller oro för brott. Vid genomförande av platsanalys behöver rätt 

kompetens och tillräckliga data finnas tillgängliga för att säkerställa belysningen av 

säkerhetsområdet, vilket saknas idag. Även kompetensen att utforma relevanta åtgärder, 

samt att prioritera och göra avvägningar behöver stärkas. 

Ett antal frågeställningar anges som ska besvaras som en del av platsanalysen. Ifall 

platsanalysen resulterar i en bedömning som visar på behov av säkerhetsåtgärder eller 

särskilda insatser ska dessa vägas mot andra aspekter, såsom exempelvis tillgänglighet, 

framkomlighet, estetik och trygghet. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Stadsbyggnadskontoret har medverkat i arbetet genom dialog innan förslaget till riktlinje 

tagits fram. 

Det är en komplex fråga som kräver att, så som uttalas i riktlinjen, rätt kompetens och 

tillräckliga data finnas tillgängliga. Stadsbyggnadskontoret anser att Stadslednings-

kontoret bör ha en samordnande roll för att säkerställa att förvaltningar och bolag har 

tillgång till aktuellt och relevant underlag samt kompetens inom säkerhetsområdet. Det 

krävs en större kunskap inom området som finns hos olika instanser såsom polis, BRÅ 

med flera och berör olika skeden och situationer. Detta behöver samordnas centralt så att 

kunskapen är aktuell och finns tillgänglig för samtliga förvaltningar och bolag som har att 

hantera frågan.  
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En fråga är också hur säkerhetsaspekten hanteras i bygg- och förvaltningsskedet då dessa 

inte ingår i riktlinjen. Den största delen av staden är redan byggd och de miljöer som 

planeras idag kommer med stor sannolikhet att behöva förändras över tid utifrån 

säkerhetsaspekten. Det är bra om det framgår hur dessa skeden hanteras.  

De frågor som ställs i riktlinjen som del i en platsanalys och som ska ligga till grund för 

bedömning om det finns behov av säkerhetsåtgärder uppfattar stadsbyggnadskontoret 

som både vaga och komplicerade. Vi kan inte se att man med dessa som grund kan svara 

på frågan om åtgärder behövs. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att riktlinjen prövas 

i några utpekade ärenden innan den fastställs. Framför allt för att få skarpare 

frågeställningar och se över hur man får fram tillräcklig kunskap för att göra rätt 

bedömning av risker och adekvata åtgärder. Förslaget ökar möjligheten att riktlinjerna får 

genomslag i praktiken och utgör ett användbart verktyg för att öka säkerheten i Göteborg. 

Listan med punkter som ska beaktas vid utformning av stadens offentliga är bra och de 

flesta är redan idag en del av de analyser som görs i planeringsskedet. De kan utgöra en 

bra checklista. 

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Katja Ketola  

 

Chef Strategiska avdelningen  

 


