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Yrkande angående Göteborgs Stads 
trygghetsskapande och  
brottsförebyggande program 2022–2026 

Förslag till beslut 
I kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att - i samverkan med relevanta nämnder, 

rättsvårdande myndigheter och civilsamhället - ta fram förslag på insatser för att 

motverka och agera förebyggande mot prostitution, människohandel och sexuell 

exploatering, samt komplettera med hänvisning till Göteborgs Stads plan mot våld i nära 

relationer 2020–2023. Ett särskilt fokus ska läggas på kopplingen till gängkriminalitet 

och gängkriminella. Insatserna ska kostnadsredovisas. 

 

Yrkandet 

Frågan om ökad trygghet är en av de viktigaste prioriteringarna för att skapa ett Göteborg 

som är attraktivt att leva och arbeta i, både nu och i framtiden. Att staden känns otrygg, 

men bostadsområdet man bor i upplevs som tryggt, visar SOM-insitutets rapport Trygg i 

Göteborg 2021. Det är givetvis bra att man som boende känner sig trygg i det egna 

bostadsområdet, men att 51 % av de svarande menar att påståendet Göteborg är en trygg 

och säker stad är helt eller delvis felaktigt är alarmerande. Vi ser det därför som 

angeläget att programmet nu kan antas av kommunfullmäktige, för annars riskerar 

processen att förtydliga ansvaret inom det för staden gemensamma arbetet med att öka 

tryggheten för göteborgarna att försenas ytterligare. Arbetet är viktigt och behöver därför 

påbörjas omgående.  

Alltför många människor, i synnerhet kvinnor, far idag illa i sammanhang där de utnyttjas 

på olika sätt. Det kan vara personer som kommit till Sverige i hopp om ett bättre liv, där 

de blivit lovade saker av personer som de sedan är helt beroende av för sin överlevnad, 

eftersom de inte har någon annan koppling till landet. Andra tvingas till prostitution som 

sista utväg för att tjäna pengar. Oavsett behövs hjälp och stöd till dessa personer och inte 

minst ett brett och effektivt förebyggande arbete som motverkar den otrygghet som dessa 

företeelser bidrar till, både för enskilda och i omgivningarna där det sker. Vi ser därför ett 

behov av att planen kompletteras med en del kring insatser för att motverka prostitution, 

människohandel och exploatering, inte minst med dess koppling till gängkriminalitet och 

gängkriminella.  
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