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Jag kommer berätta om 

• Politiska förankringen. 

• Trygg i Göteborgsmodellen.  

• Koppling mellan trygg i-arbetet och annat trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbete. 

• Var trygg i-arbetet befinner sig idag. 

• Utmaningar i trygg i-arbetet. 

• Viktiga frågor i samverkan. 

• Gör  vi någon skillnad med vårt samverkansarbete? 



• Ett samlat program för trygghetsfrämjande 

och brottsförebyggande arbete. 

• Politiskt beslutad (KF december 2014) 

• Giltigt till år 2020. 

• Riktar sig till samtliga nämnder och styrelser 

i Göteborgs Stad. 

• Pekar ut riktningen för vad staden vill uppnå. 

• Öka tryggheten och minska brottsligheten. 

• Fokus barn och unga (och vårdnadshavare), 

främjande insatser, lokalt arbete och 

samverkan. 

Politisk förankring 



Omfattar tio strategiska områden 

• Barns och ungas uppväxt. 

• Livsvillkor. 

• Där människor möts - Samspelet mellan människor och fysisk miljö. 

• Lokalt engagemang. 

• Risker för att utveckla kriminalitet. 

• Alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

• Otrygghet och utsatthet för brott. 

• Organisatoriska strukturer, samarbete och partnerskap. 

• Gemensamt lärande. 

• Göteborgs Stad. 

 



Bikupa 

Hur ser er politiska förankring 
för det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet ut? 



Trygg i Göteborg 
 

• Göteborgs Stads och Polisområde Storgöteborgs  

samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

• En modell för att dela kunskap och erfarenheter, skapa gemensam 

problembild och analys och samverka för att minska identifierade 

problemområden.  

• Skriftliga överenskommelser - central och lokalt. 

• Årliga prioriteringar och  

åtgärdsplaner. 

• Dialog med medarbetare och  

invånare. 

• Medborgarlöften. 
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                  Trygg i Göteborg 

FORSKNING 

Medborgar- 

löften 

Inriktning och prioritering 

- lång och kort sikt 

Samlad problembild 

Göteborgs Stad 

Central samverkans-

överenskommelse 

 

Trygg i-modellen grund 

för samverkan 

Uppföljning 



En viktig del av trygg i-arbetet är de 
särskilt utsatta områdena 

Polisen nationellt har identifierat ett antal områden som särskilt utsatta. 

Ett särskilt utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som 

karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där  

de kriminella har en stor inverkan på lokalsamhället.  

 

Göteborg har sju särskilt utsatta områden. De är en prioriterad del av 

trygg i-arbetet. Där har vi extra fokus på att koppla på fler 

samverkansaktörer. 

      



Organisation och styrning 
 
Centralt 
 

Styrgrupp 

• Polisområdeschef 

• Stadsdirektör 

Arbetsgrupp 

• Central samordnare (Polis) 

• Central samordnare (Stad) 

Operativ 
arbete 

• Arbetet på lokal nivå  



Organisation och styrning 
 
Lokalt 
 

Styrgrupp 

• Lokalpolisområdeschef 

• Stadsdelsdirektör 

Arbetsgrupp 

• Samordnare (Polis) 

• Samordnare (Stadsdel) 

Operativ 
arbete 

• Gruppchefer 

• Medarbetare 



Bikupa 

Hur är ert samverkansarbete 
mellan kommun och polis 

organiserat? 



Prioriterade problemområden i trygg 
i-arbetet 

• Prioritering i det centrala arbetet är samverkan kring de särskilt utsatta 

områdena. 

• De vanligaste prioriteringarna i det lokala arbetet är: 

 

 

 

 

Mopedåkning/trafik 

Narkotika 

En specifik geografisk plats 



Medborgarlöften år 2017 



”Trygg i-arbetet” kopplas ihop med  
arbetet för att skapa en jämlik stad 
 
- ”Jämlikt Göteborg” 



Jämlikt Göteborg 

Rapport: Skillnader i livsvillkor och hälsa 

Visade på stora skillnader mellan olika områden i  

Göteborg. Det finns grupper av barn som har betydligt  

sämre uppväxtvillkor och sämre hälsa än andra barn i staden.  

Fem fokusområden i Jämlikt Göteborgsarbetet 

• Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet. 

• Fokusområde 2: Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren. 

• Fokusområde 3: Skapa förutsättningar för arbete. 

• Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och 

boenden. 

• Fokusområde 5: Strukturella och övergripande förutsättningar. 

 



Var befinner sig trygg i-arbetet idag? 
 

Strukturerna är på plats och arbetet är igång.  

• Alla har samordnare och kommunpoliser, styrgrupper och 

arbetsgrupper.  

• Alla har överenskommelser, åtgärdsplaner och medborgarlöften och 

arbetar med olika åtgärder. 

 

Vi behöver fortsätta fylla strukturerna med ett gott innehåll. 

• Arbetet behöver implementeras ytterligare i stadsdelarna. 

• Fler samverkansaktörer behöver kopplas på. 

• Vi behöver utveckla medarbetar och  

medborgardialogerna ytterligare. 



Utmaningar i trygg i-arbetet. 
 

• Att hinna och orka lägga tillräckligt med tid på att ta fram och analysera 

problembilden. 

• Att inkludera fler än ”grundpersonerna” i framtagande och analys av 

problembild. 

• Att använda sig av teorier i analys och strategier för åtgärder. 

• Att få med Göteborgs Stads alla fackförvaltningar och bolag i arbetet. 

• Att inkludera andra aktörer än kommun och polis. 

• Att orka fortsätta år efter år utan att börja förändra  

eller ta bort delar. 



Bikupa 

Vilka utmaningar har ni stött på i 
ert trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete? 



Viktiga frågor i samverkan 
 

• Var tydlig med vad det ska samverkas om, och hur. 

• Skapa en organisation för både beslut och genomförande. 

• Utse ansvariga personer för samverkan. 

• Säkerställ att det finns resurser (tid och pengar) för samverkan. 

• Var noggrann med implementeringen. 

• Var noggrann med att förankra  

alla beslut. 



Vi gör skillnad med vårt 
samverkansarbete! 
 

Forskning visar att det ger effekt när flera aktörer samverkar. 

Trygg i-modellen hjälper oss …  

• att tydliggöra och ge oss samsyn kring problemen. 

• att tydliggöra vad vi ska samverka kring och hur. 

• att inkludera de som bor och verkar i områdena. 

• att fokusera både på trygghetsfrämjande och brottsförebyggande. 

• att vara uthålliga i vårt arbete. 

• att samverka på alla nivåer. 

Boende och verksamma berättar att de  

känner sig tryggare. 



Mer om Göteborgs Stads trygghets-
främjande och brottsförebyggande 
arbete på webben. 

• Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på goteborg.se.  

 

http://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/missbruk-vald-och-brott/brottsforebyggande-arbete/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSw8nY31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAomSZK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


KONTAKT: 

 

Gunilla Henningsson 

Tel: 031-368 81 71 

Mail: gunilla.henningsson@socialresurs.goteborg.se 

 

Enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 

Social resursförvaltning, Göteborgs Stad 

mailto:gunilla.henningsson@socialresurs.goteborg.se



