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1. En trygg stad 
En av politikens grunduppgifter är att se till att göteborgarna är trygga. Vi lever i en tid av snabb 
förändring och en naturlig konsekvens av detta är att känna en osäkerhet om vart världen är på 
väg. Många problem och utmaningar gör att enkla och populistiska lösningar vinner mark. Det 
skapar en otrygghet bland människor. 

Det är i dessa tider som en hållbar politik behövs som mest. Vi behöver presentera lösningar som 
fungerar för att vara en motkraft till otrygghet och extremism. Göteborg står inför många 
utmaningar. Vi kommer aldrig att acceptera en stad där människor inte kan känna sig trygga 
eller kan lita på att samhället står upp för det som är rätt. 

I denna rapport presenterar Kristdemokraterna i Göteborg hållbara förslag för en tryggare stad, 
på såväl kort som lång sikt. Genom ett stärkt samhällsbygge i form av familjen, ett starkt 
föreningsliv och en hållbar välfärd vill vi att Göteborgs negativa trend bryts. Vi vill att tryggheten 
ökar i hela staden, under en lång tid framöver. 

Du ska inte bara känna dig trygg här och nu, utan trygghet handlar också om hur nästa 
generation ska känna sig trygga i Göteborg. 

På riksnivå arbetar Kristdemokraterna för att vi ska ha fler poliser på gatorna, i synnerhet i yttre 
tjänst. Idag är svensk polis i kris och allvarliga brott tvingas nedprioriteras på grund av 
resursbrist. Vi ser idag att många poliser slutar på grund av de nedskärningar som har gjorts. Vi 
behöver vända trenden och förbättra både lön och arbetsvillkor. Vi vill se 10 000 fler poliser på 
gatorna. 

Kristdemokraterna står alltid på brottsoffrets sida. Den som faller offer för ett brott ska kunna 
förvänta sig stöd och upprättelse, både genom kontakten med polisen och under såväl som efter 
rättsprocessen. Vi vill öka stödet till brottsofferjourerna, för att de ska kunna utveckla sitt viktiga 
arbete. 

Den organiserade brottsligheten behöver bekämpas. Kristdemokraterna vill göra det lättare att 
kameraövervaka områden där det exempelvis säljs narkotika och andra droger. Ingen ska bli 
skrämd till tystnad, därför vill vi tillåta anonyma vittnen i rättegångar. Vi tar den organiserade 
brottsligheten på allvar. 

På lokal nivå kan vi göra mycket för att skapa en tryggare stad. Vi vill se fler trygghetsfrämjande 
kameror i Göteborg och trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet.  

Ingen människa ska behöva känna sig otrygg på grund av sitt kön, religion eller sin etnicitet, 
därför vill vi öka det lokala stödet till kvinno- och mansjourer, utsatta samfund samt se ett 
krafttag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Ofta handlar den politiska trygghetsdiskussionen om vad vi kan göra på riksnivå, men i den här 
rapporten fokuserar vi på hur Göteborg kan bli tryggare. Därför presenterar vi 25 lokala förslag, 
varav 16 är helt nya, om hur Göteborg kan bli tryggare. 

Du ska kunna lita på Göteborg, och känna dig trygg här. 
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2. Kristdemokraterna vill: 
• att äldre över 75 år ska få hemtjänst utan biståndsbedömning. 

• att personal inom förskola, skola och socialtjänst kontinuerligt fortbildas för att 
kunna upptäcka tecken på organiserad brottslighet, radikalisering och 
våldsbejakande extremism. 

• att Göteborg stad ska satsa på fler trygghetsfrämjande kameror och att kommunen 
ska ingå avtal med Polismyndigheten om utbyggnad av kamerabevakningen av 
brottsutsatta och otrygga platser. 

• stärka stödet till kvinno- och mansjourer. 

• arbeta, i samråd med civilsamhället, aktivt för att barnperspektivet vägs in i allt 
arbete mot hemlöshet. 

• att Göteborg ska öka sitt stöd till de civilsamhällets arbete mot hemlöshet, speciellt 
riktat mot barnfamiljer. 

• stärka trossamfundens skydd genom ökade resurser, främst till församlingarnas 
säkerhet. 

• att Göteborg ska formulera en stadsövergripande policy som ska klargöra vad som 
räknas som religiös verksamhet för att undvika osäkerhet för trossamfunden. 

• införa en 24-timmarsgaranti mot klotter. 
• uppmuntra möjligheten till utökad nattvandring, särskilt i riskmiljöer. 

• göra nödvändiga förändringar för att Nordstans samfällighet ska kunna påverka 
öppettiderna i Nordstan. 

• uppmuntra fler fristående aktörer inom välfärden som väljer att profilera sig inom de 
nationella minoriteternas språk och kultur. 

• rusta upp Brunnsparken utifrån ett trygghetsfrämjande perspektiv. 

• ge Göteborg stad i uppdrag att kartlägga civilsamhällets verksamheter för äldre och 
se över framtida behov där civilsamhället kan bidra. 

• att Göteborg ska utreda inrättandet av ett resurscenter mot hedersrelaterat våld och 
förtryck, samt stödja och samarbeta med deras verksamhet om så önskas av berörda 
föreningar. 

• utveckla avhopparjourerna och centralisera dessa under kommunstyrelsen. 

• erbjuda bekymringssamtal, orosmöten och liknande som behandling till personer 
som ingår i kriminella strukturer, gärna tillsammans med civilsamhället. 

• införa en äldreboendegaranti som innebär att alla över 85 år som så önskar, får plats 
på särskilt boende utan biståndsbeslut. 

• att Göteborg i samråd med föreningar ska ta fram en utbildning där ledare inom 
civilsamhället utbildas gällande konkret arbete mot sexuella övergrepp inom 
föreningslivet. 

• att Göteborg ska införa trygghetskrav i form av en rese-app i kommande 
upphandlingar med färdtjänstbolag. 

• skapa tydligare och snabbt fungerande strukturer för samverkan mellan förskola, 
skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin för att stödja barn i utsatta 
situationer. 

• utbilda förtroendevalda och personal inom kommunen i hur Barnkonventionen ska 
tillämpas. 

• fortbilda personal inom barnomsorg och förskola för att tidigare upptäcka tecken på 
barn som far illa och hur man tillämpar anmälningsplikten. 
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• att Göteborg tar fram en utökad handlingsplan om hur personal inom förskolan 
lättare ska upptäcka och agera mot sexuella övergrepp mot barn. 

• ge Göteborg uppdraget att utreda hur brottsligheten mot äldre ser ut, samt lägga 
förslag på lokala åtgärder.  
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3. Ideologi 
Kristdemokraterna gör sina politiska ställningstaganden utifrån grundläggande ideologiska principer 
om hur vi människor ska förhålla oss till varandra och hur samhället i övrigt ska fungera. Dessa 
principer påverkar i högsta grad våra förslag och bör därför diskuteras i detta sammanhang. 

 

3.1 Personalism 
Varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande 
sätt utnyttja henne. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva 
och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det 
kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och 
betonar människans behov av gemenskap. 

 

3.2 Ofullkomlighet 
Människan är förnuftig och kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar, och hon är 
ansvarig för sina egna handlingar. Vi kan göra gott, men en snabb titt i vår omvärld och bakåt i 
historien visar att vi också kan ställa till med mycket ont. Vi är ofullkomliga. Insikten om 
denna ofullkomlighet gör att vi exempelvis eftersträvar maktdelning för att inte enskilda 
människor eller grupper ska få alltför mycket makt och den ger oss ödmjukhet inför den egna 
politiska insatsen. 

 

3.3 Förvaltarskap 
Vi har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka. Allt vi gör 
påverkar både samtid och efterkommande. Det gäller samhällets alla områden, men kanske 
framför allt synen på samhällsekonomin och miljön. 

 

3.4 Subsidiaritet 
Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det 
familjen kan bestämma på egen hand, ska inte kommunerna lägga sig i. Det kommunerna 
klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdag och regering. Samhället består av flera 
gemenskaper som efter människans behov byggs och utvecklas genom sitt sociala umgänge. 
Föreningslivet, församlingar, företag, kommuner och landsting är exempel på sådana 
gemenskaper. Högre nivåer i samhället ska stödja lägre nivåer, huvudsakligen varje person, 
utan att för den skull styra dem. 

 

3.5 Solidaritet 
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene 
regeln - allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill värna 
alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss 
med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och 
skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av 
samhällsgemenskapen.
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4. Göteborg är inte en trygg stad 
Av Sveriges 23 mest utsatta områden finns sju stycken i Göteborg. Det är områden som enligt 
Polismyndigheten kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro, som i sin tur 
leder till en utbredd benägenhet att inte delta i rättsprocesser. Det gör att polisen ser det som 
svårt att fullgöra sitt uppdrag. Läget i dessa områden är akut. 

Enligt Nationella Trygghetsundersökningen från 2016 är boende i Göteborgs kommun i större 
utsträckning oroliga för överfall eller misshandel. Mellan åren 2015 och 2016 skedde en ökning 
av otryggheten i Göteborg. 

 

	
     Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016 

 

Andelen anmälda brott per 100 000 invånare varierar beroende på vilken stadsdel i Göteborg 
som åsyftas. Enligt den nationella trygghetsundersökningen särskiljer sig stadsdelen Centrum 
med överlägset flest antal anmälda brott, vilket beror på att fler människor rör sig i just den 
stadsdelen. 

 

 

4.1 Den våldsbejakande extremismen i Göteborg 
Social resursförvaltning har i uppdrag att samordna Göteborg förebyggande arbete mot 
radikalisering och våldsbejakande extremism och enligt en rapport från januari 2018 kommer 
man till slutsatserna att de största utmaningarna i Göteborg ligger i att arbeta förebyggande mot 
högerextrem och islamistisk extremism.   

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har uppmärksammats ett flertal gånger under det gångna 
året, bland annat genom aktioner direkt och indirekt mot den judiska minoriteten i Göteborg. 
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Källa: Social Resursfövaltning (2018) 

Göteborgarna upplever att våldsbejakande extremism är ett stort problem i Göteborg. Över hälften 
av de tillfrågade uppger att de instämmer eller delvis instämmer i det påståendet. Den 
våldsbejakande islamistiska miljön och den högerextrema vit-maktmiljön är de extrema miljöer som 
är mest förekommande i Göteborg. 

Unga mellan 13-24 år är en extra utsatt riskgrupp när det handlar om radikalisering. Stadsdelarna 
Angered och Östra Göteborg är överrepresenterade bland de som har återvänt från strider i 
Mellanöstern och de som definieras som en riskgrupp för att delta i våldsbejakande extremism, både 
i Sverige och utomlands. 

 

 

4.2 Brottslighetens hot mot äldre 
Kunskapen om brott mot äldre har varit begränsad i Sverige. En rapport från Brottsförebyggande 
rådet från 2018 visar att äldre är en extra utsatt grupp. Var sjätte person mellan 65 och 84 år har 
blivit utsatt för ett brott under det senaste året. Tidigare forskning från Brottsförebyggande rådet 
visar att äldre i en högre grad än den övriga befolkningen uppger att de är otrygga och känner en oro 
för brott. Var femte kvinna över 74 år väljer att inte gå ut under sena kvällar på grund av just rädsla 
för brott. Brott mot äldre är ofta organiserade av ligor som systematiskt utnyttjar äldre personers 
sårbara situation. Det kan exempelvis handla om bedräglig telefonförsäljning och fakturering.  

I sin rapport från 2018 menar Brottsförebyggande rådet att en god äldrevård och omsorg är en 
nyckelaktör när det gäller att upptäcka om en äldre person blivit utsatt för brott. De äldre som bor 
ensamma är i större grad utsatta, och genom fortbildning bland vård- och omsorgspersonal kan de 
äldre få stöd och hjälp snabbare än idag. Brottsförebyggande rådet menar vidare att samhällets olika 
sektorer måste ta äldres situation i beaktande i större grad. De tar upp åldersdiskriminering som en 
orsak till att det saknas djupare kunskap kring äldres utsatthet för brott. Äldrefrågorna måste få ett 
större utrymme i samhällsdebatten, vilket den ökade otryggheten hos äldre är ett bevis på. 

Är	våldsbejakande	extremism	är	ett	stort	problem	i	
Göteborg?

Instämmer	helt Instämmer	delvis Varken	eller

Instämmer	i	stort	sett	inte Instämmer	inte	alls Obesvarat
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5. Ta bort biståndsbedömningen för äldre 
över 75 år 
Idag måste äldre i behov av hjälp från Göteborg ansöka om insatser och få sina behov prövade i 
en biståndsbedömning. Enligt socialtjänstlagen måste en biståndsbedömning göras, men en ny 
lagrådsremiss har föreslagit att detta tas bort och öppnar därmed för kommunerna att själva 
avgöra om de vill ha obligatorisk biståndsbedömning eller inte. Vi vill att Göteborg ligger i 
framkant i denna fråga och tar bort biståndsbedömningen för alla över 75 år så fort som lagen 
ger tillåtelse till detta. 

Den som har ett behov av stödinsatser och omvårdnad kan uppleva biståndsbedömningen som 
tålamodsprövande, förmynderimässig och starkt styrd uppifrån. Genom att ta bort 
biståndsbedömningen skapar vi en trygghet i form av långsiktighet och minskad oro. Man ber 
inte om hjälp om man inte behöver det. Detta skulle öka äldres egenmakt och självbestämmande 
med förhoppning om att det kan innebära att fler äldre i Göteborg kan känna trygghet inför sitt 
åldrande. 

- Äldre över 75 år ska få hemtjänst utan biståndsbedömning. 

 

 

6. Utbilda stadens personal i 
brottförebyggande arbetssätt 
Genom att Kristdemokraterna och Alliansen har drivit frågan om att vi ska få en centraliserad 
skolorganisation har Göteborg nu förutsättningarna för att skapa en jämlik skola i hela staden. 
Det är av största vikt att skolan också får de medel som den behöver för att fånga upp de elever 
som behöver hjälp, för att kunna agera preventivt. 

Socialdemokraterna har styrt Göteborg i snart 24 år. Under de åren har Göteborgs skolor inte 
varit jämlika och det har varit stora skillnader i resultaten mellan de olika stadsdelarnas skolor. 
Det har även funnits brister i kontinuiteten när det kommer till uppföljning av barn som farit illa.  

Vi ser därför att det behövs en stor utbildningsinsats bland personal inom förskolan, skola och 
socialtjänsten. De ska ha medel för att tidigt kunna upptäcka tecken på organiserad brottslighet, 
radikalisering och våldsbejakande extremism. Vi behöver upptäcka problemen i tid, så att vi 
också kan göra någonting åt det i tid. 

- Personal inom förskola, skola och socialtjänst ska kontinuerligt fortbildas 
för att kunna upptäcka tecken på organiserad brottslighet, radikalisering 
och våldsbejakande extremism. 
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7. Fler trygghetskameror i Göteborg 
Organiserad brottslighet, skottlossningar och övriga våldsbrott på allmän plats har lett till en 
ökad otrygghet bland göteborgarna och en försämrad tillit till rättssamhället. I stadsdelen 
Centrum är antalet brott stort, på grund av att det är en central plats med många människor i 
rörelse. Nordstan är en plats som både företagare och människor upplever som otrygg. Vi 
behöver fler trygghetsfrämjande kameror, speciellt inom dessa områden.  

Genom ökad kameraövervakning i staden blir det möjligt att lösa fler brott, men kamerorna finns 
även i ett förebyggande syfte. Kristdemokraterna och Alliansen har sedan länge drivit denna 
fråga i Göteborg, och i takt med att staden byggs ut måste vi också öka trygghetsarbetet. Vi vill se 
fler trygghetsfrämjande kameror i hela Göteborg, med fokus på speciellt utsatta områden. 

- Göteborg stad ska satsa på fler trygghetsfrämmande kameror och 
kommunen ska ingå avtal med Polismyndigheten om utbyggnad av 
kamerabevakningen av brottsutsatta och otrygga platser. 

 
 

8. Stärk stödet till kvinno- och mansjourer 
Våld i nära relationer är det yttersta uttrycket för brist på jämställdhet. Stödet till den som är 
utsatt behöver sättas in snabbt och vara långsiktigt, för att få effektiv hjälp och möjlighet att 
bygga upp ett liv efteråt. Vi vill uppmuntra civilsamhällets insatser, främst i deras arbete med 
stödpersoner och tillgång till boenden. Den kommunala samordningen måste förbättras, 
speciellt i barnperspektivavseendet. Vi vill öka stödet till denna verksamhet, för att på det sättet 
stärka en del av Göteborgs jämställdhetsarbete.  

- Stärk stödet till kvinno- och mansjourer. 
 
 

9. Inget barn ska vara hemlöst 
Hemlösheten ökar bland Göteborgs barnfamiljer. Förra året var 512 barn utan fast bostad i 
Göteborg, och under första halvan av 2017 hade den siffran ökat till 683 barn. Detta gjorde att 
Göteborgs kommun under förra året la 77 miljoner kronor på tillfälliga boendelösningar. Trots 
en antagen kommunal strategi mot hemlöshet ökar hemlösheten i Göteborg. 

Enligt Göteborgs räddningsmission bejakas sällan barnperspektivet i frågor om hemlöshet. En 
fjärdedel av de akutboenden som finns tar inte emot barn och det finns få boenden som riktar sig 
till barnfamiljer. Ofta möts familjerna av en destruktiv miljö präglad av missbruksproblem och 
våld. Barnets bästa kommer definitivt inte i det främsta rummet. Vi måste därför satsa mer på att 
motarbeta hemlösheten, speciellt inriktat på barnperspektivet. Inget barn ska vara hemlöst i 
Göteborg. 

- Göteborg ska, i samråd med civilsamhället, arbeta aktivt för att 
barnperspektivet bejakas i allt arbete med hemlöshet. 

- Göteborg ska öka sitt stöd till de civila organisationernas arbete mot hemlöshet, 
speciellt riktat mot barnfamiljer. 
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10. Stärk trossamfundens trygghet 
Vi har under det senaste året kunna följa hur både ett flertal församlingar i Sverige har fått ta 
emot fler och fler hot. I april 2017 beslutade exempelvis den judiska församlingen i Umeå att 
stänga ner sin verksamhet efter ett flertal hot från fundamentalister. 

För många göteborgare blev hotbilden extra konkret under förra årets bokmässa, där nazister 
valde att marschera på gatorna samtidigt som den judiska församlingen högtidlighöll Jom 
Kippur, där bland annat överlevare från Förintelsen närvarade. 

Detta i kombination med ett antal terrorattentat mot judiska skolor, butiker och församlingar i 
Europa gör att hotbilden återigen bekräftas. Lördagen den 9 december 2017 utsattes synagogan i 
Göteborg för en attack med brinnande föremål.  

I Göteborg finns Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet, som bedriver äldre- och 
seniorboende. I samma byggnad drivs även förskolan Noaks Ark, Alexanderskolan och 
idrottsföreningen Hakoah. Alla dessa har judisk inriktning. Som enda institutioner, som kan 
erbjuda den judiska minoriteten en judisk profil, är dessa verksamheter mycket viktiga för 
Göteborg och för människor som engagerar sig. Hotet ökar ständigt, och vi ser en skrämmande 
och ohållbar utveckling i Göteborg. 

Därför måste kommunen satsa på att stärka trossamfundens skyddsbehov, bland annat genom 
ökade resurser till ytterligare säkerhet. 

Vi behöver också inse att trossamfunden är en viktig del av civilsamhället. Många gånger får 
trossamfunden bidrag av kommunen för de unika bidragen till stora samhällsinsatser, till 
exempel deras stöd till utsatta grupper och barn- och ungdomsverksamhet. I Göteborg gör de 
ovärderliga insatser för att skapa större trygghet på platser som vissa tider kan upplevas som 
otrygga, men också i ekonomiskt utsatta områden. 

Trots detta är det idag osäkert om trossamfunden kan fortsätta få detta stöd. I vissa fall får 
trossamfunden stöd av kommunen, men samtidigt finns det exempel där samfunden varken får 
anläggningsstöd eller kommunal borgen när de exempelvis bygger lokaler för 
ungdomsverksamhet. Anledningen är kommunen i en del fall bedömer verksamheten som 
ickereligiös och i andra fall som religiös – trots att det handlar om samma syften, exempelvis att 
hjälpa och skapa trygga miljöer för barn och unga. 

Situationen blir orättvis och skapar en orimlig osäkerhet för trossamfunden och de 
verksamheterna som stödet går till. Det är svårt att planera framtiden när samfunden inte vet 
vilket stöd de kan få av kommunen. 

- Stärk trossamfundens skydd genom ökade resurser, främst till 
församlingarnas säkerhet.  

- Göteborg ska formulera en stadsövergripande policy som ska klargöra vad 
som räknas som religiös verksamhet för att undvika osäkerhet för 
trossamfunden. 

 
 
 
 
 



12 

 

 

11. Inför en 24-timmarsgaranti mot klotter 
Göteborg ska vara en ren och snygg stad. Under den senaste tiden har nedskräpningen ökat 
kraftigt, vilket slår hårt både mot stadens attraktivitet och trygghet. En ren stad är en trygg stad. 
Klotter skapar både otrygghet och bereder plats för illasinnade budskap och hets. Vi vill därför 
införa en garanti där allt klotter ska vara borta inom ett dygn.   

Enligt en undersökning från Fastighetsägarna från 2017 säger 75 procent av de privata 
fastighetsägarna i Göteborg att de har haft problem med klotter under det föregående året. 80 
procent gjorde aldrig någon polisanmälan och av de brott som anmäldes klarades få upp. 

Detta är både en trygghetsfråga för fastighetsägarna, kommunen och människorna som lever i 
Göteborg. Vi måste därför införa en 24-timmarsgaranti mot klotter och prioritera denna 
trygghetsfråga. 

- 24-timmarsgaranti mot klotter ska införas. 
 

12. Nordstan måste bli tryggare 
Nordstan är en samlingspunkt i Göteborg och det är en central plats där många människor rör 
sig varje dag. Det är också en viktig del för Göteborgs näringsliv. Då är det av extra stor vikt att 
det är en trygg plats. 

Kristdemokraterna och Alliansen har drivit igenom förslaget om att lokala ordningsvakter ska 
införas på flera platser i Göteborg, bland annat i Nordstan. Vi har under det gångna året sett att 
många barn och ungdomar med en social problematik samlas i Nordstan. Det finns ett 
förebyggande arbete i form av exempelvis Fältgruppen såväl som civilsamhället, men det räcker 
inte. Vi vill därför satsa mer på nattvandring i centralt oroliga områden. 

Vi vill även att Nordstans samfällighet ska ha ökat inflytande över gallerians öppettider, vilket 
kräver en förändring i detaljplanen. Vi vill göra detta skyndsamt, så att de som berörs av 
problemen också får möjlighet att påverka sin tillvaro. 

- Uppmuntra möjligheten till utökad nattvandring i riskmiljöer.  

- Gör nödvändiga förändringar för att Nordstans samfällighet ska kunna 
påverka öppettiderna i Nordstan. 

 

13. Värna våra minoriteters rättigheter 
Oavsett om du står inför valet att välja skola, äldreboende eller behöver stöd från samhället ska 
människovärdet bejakas. En stor del av det kommer från den kulturella identiteten och i detta 
arbete behöver staden bli bättre på att respektera de grupper som tillhör Sveriges nationella 
minoriteter. 

Varje persons egna och okränkbara värde måste avspeglas i den kommunala servicen. Därför ska 
det finnas alternativ i form av profilerade skolor, träffpunkter och äldreboenden som verkar i 
syfte att bevara de nationella minoriteterna. 

- Uppmuntra fler fristående aktörer inom välfärden som väljer att profilera 
sig inom de nationella minoriteternas språk och kultur. 
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14. Rusta upp Brunnsparken 
Det ska gå att röra sig fritt i centrala Göteborg. Det är sedan tidigare allmänt känt att 
Brunnsparken behöver rustas upp, då det är en hårt belastad trafikplats med potential att vara en 
trevlig samlingspunkt för Göteborg. För att den potentialen ska uppnås behövs en upprustning, 
bland annat genom trygghetsfrämjande kameror och belysning. För att Göteborg ska bli en 
attraktiv stad krävs tydliga samlingspunkter där man på ett tryggt sätt kan mötas. Därför 
behöver vi rusta upp Brunnsparken som ett steg i att göra Göteborg till en tryggare stad. 

- Rusta upp Brunnsparken utifrån ett trygghetsfrämjande perspektiv. 
 
 

15. Bryt äldres ofrivilliga ensamhet 
Ensamhet riskerar att skapa både otrygghet och isolering från samhället i stort. En undersökning 
av Socialstyrelsen visar att fler än hälften av våra äldre besväras av ensamhet. Äldre med 
hemtjänst berättar att de inte upplever att hemtjänstpersonalen har tillräckligt med tid för att 
mötas och prata. Äldre som bor på ett seniorboende tycker att personalomsättningen är hög och 
att det leder till att det är svårt att känna livsglädje och vara en del av en gemenskap. Grunden till 
att bryta ensamheten är en god omsorg och ett rikt socialt utbud för äldre. 

Vi vill därför att Göteborg ska göra en kartläggning av det sociala innehåll som idag erbjuds av 
civilsamhället, och i samråd med civilsamhället fokusera på hur äldreomsorgen i Göteborg kan 
utveckla sitt sociala innehåll. Kommunen kan inte ensam bryta de äldres ensamhet och isolering. 
Civilsamhälle, volontärer och föreningar har nyckelroller i detta arbete och det är viktigt att de 
släpps in i stadens offentliga verksamheter. Samverkan med civilsamhället måste därför stärkas 
för att tillsammans motarbete äldres ensamhet och skapa mer social stimulans. 

- Ge Göteborg i uppdrag att kartlägga civilsamhällets verksamheter för äldre 
och se över framtida behov där civilsamhället kan bidra. 

 
 

16. Inför ett resurscenter mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Det var först i början av 2000-talet som hedersrelaterad brottslighet på allvar 
uppmärksammades i Sverige, vilket leder till att det idag finns mindre erfarenhet av dessa frågor 
i jämförelse med övrigt brottsförebyggande arbete. 

Idag är 70 000 barn och unga är rädda för att bli bortgifta. Dessa barn måste vi bli bättre på att 
hjälpa. De drabbade och deras anhöriga måste få rätt stöd och skolor och myndighetspersonal 
måste få den utbildning som krävs för att stötta de barn och ungdomar som är utsatta. Det 
behövs ett starkare samarbete mellan myndigheter, kommunen och civila organisationer med 
kunskap inom området. I Stockholms län finns ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och 
förtryck, Origo, sedan början av 2013. I samarbete med polisväsendet, sjukvården och andra 
berörda parter finns ett kunskapscentrum under samma tak. Vi vill införa samma modell i 
Göteborg. 
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Idag får de unga flickor och pojkar som är drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck vända 
sig till verksamheter ute i stadsdelarna, vilket gör att det stöd som finns är ortsberoende. Vi vill 
istället se en centraliserat kunskapscentrum som är specialiserat på problemen och som är 
likvärdigt över hela staden. 

- Göteborg ska utreda inrättandet av ett resurscenter mot hedersrelaterat våld 
och förtryck, samt stödja och samarbeta med berörda föreningar i enlighet 
med deras önskemål. 

	
	

17. Utveckla avhopparjourerna 
Kunskapscentrums avhopparverksamhet är en värdefull verksamhet för Göteborg, men den 
behöver utvecklas. Likt hela Sverige vore Göteborg betjänta av en högre grad av nationell 
samordning i kombination med en tydlig lokal verksamhet.  

Mellan åren 2011-2016 vände sig 94 personer till stadens avhopparverksamhet. Av dessa 
hamnade 73 personer i ett avhopparprogram. 41 procent av dessa personer har inte dömts för 
något nytt brott, vilket är mycket positiva siffror. Det är ett problem att stadsdelarna i Göteborg 
har uppdraget att utveckla verksamheten och vi behöver se en tydligare samordning över hela 
staden. Vi behöver stärka avhopparjourerna i Göteborg, så att de kan fortsätta sin värdefulla 
verksamhet. 

Civilsamhället har en viktig roll i det brottspreventiva arbetet. Genom tidigare bekymringssamtal 
och orosmöten tar Göteborg människor på allvar och visar att deras beteendemönster måste 
brytas. Därför måste vi, gärna i samråd med civilsamhället, utveckla bekymringssamtalen och 
orosmöten till personer som ingår i kriminella strukturer. 

- Utveckla avhopparjourerna och centralisera dessa under kommunstyrelsen. 

- Bekymringssamtal, orosmöten och liknande ska erbjudas som behandling 
till personer som ingår i kriminella strukturer, gärna i samråd med 
civilsamhällesinsatser. 

 
 

18. Inför en äldreboendegaranti 
Många eftersträvar att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt och det innebär trygghet. Därför är 
kvarboendeprincipen inom äldreomsorgen i grunden god. Att kunna få hjälp i sitt eget hem, så 
länge som du själv önskar är en viktig välfärdsambition och en grund för ett tryggt åldrande. 

Att flytta till ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende är inte något som en äldre 
människa gör i onödan. Skälet till att vilja flytta till ett boende är förstås ofta medicinska, när 
behovet av praktisk hjälp med vård och omsorg i vardagen blir så påtagligt att hemtjänst inte 
längre är det bästa alternativet. Då ska boendet vara tryggt och processen inför flytten ska vara 
snabb. Vi vill därför garantera alla över 85 år möjligheten att flytta till särskilt boende utan 
biståndsbeslut, om de så önskar.  

- Införa en äldreboendegaranti som innebär att alla över 85 år som så önskar, 
får plats på särskilt boende utan biståndsbeslut.  
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19. Skydda barn mot sexuella övergrepp inom 
idrotten 
Inom idrotten finns det fantastiska förebilder som gör ovärderliga insatser för barn och 
ungdomar. Men vi vet också att sexuella övergrepp mot barn är ett allvarligt samhällsproblem 
som idrotten inte är befriad ifrån. 

För barnens skull måste vi vara så beredda vi kan agera så snabbt som möjligt, både 
förebyggande och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Därför har Kristdemokraterna i 
Göteborg tillsammans med Alliansen drivit igenom att staden ska skapa en handlingsplan för att 
hjälpa föreningar att hantera situationen då sexuella övergrepp har ägt rum eller misstänks ha 
ägt rum. 

En studie från Gymnastik- och idrottshögskolan visar att 5,5 procent av unga idrottare har 
utsatts för sexuella övergrepp av sin tränare. Konsekvenserna för de som utsätts för sexuella 
övergrepp är oerhörda och skadorna är potentiellt livslånga. 

Därför måste vi utveckla detta arbete ytterligare. Vi vill därför att Göteborg tar initiativ till en 
utbildning för ledare inom civilsamhället, där fokus ligger på hur man ska agera vid sexuella 
övergrepp och trakasserier samt hur man kan arbeta förebyggande i dessa frågor. Alla barn och 
unga har rätt att utvecklas i en trygg och säker miljö. 

- Göteborg ska i samråd med föreningar tar fram en utbildning där ledare 
inom civilsamhället utbildas gällande konkret arbete mot sexuella övergrepp 
inom föreningslivet. 

 

 

20. Färdtjänsten ska vara trygg 
Färdtjänsten i Göteborg skapar förutsättningar för ett aktivt och tryggt liv, men för både äldre 
personer och personer med en funktionsnedsättning kan resan upplevas som utlämnande och 
otrygg. Detta gäller även deras anhöriga. Det kan handla om att man inte vet hur lång tid resan 
kommer att ta, vilken väg som används eller om det kommer att ske en samåkning med flera 
resenärer. Det finns också en oro bland anhöriga och assistenter om när de ska möta upp den 
resande. 

Därför föreslår vi ett trygghetspaket för färdtjänsten i form av krav på utökad teknik under 
resorna. Det kan exempelvis innebära trygghetskameror i fordonet eller en rese-app som talar 
om exakt var personen som åker hemtjänst befinner sig. Göteborg ska ligga i framkant när det 
kommer till välfärdsteknik och vi vill därför ställa ökade trygghetskrav på kommande 
upphandlingar gällande färdtjänst. 

- Göteborg ska kräva trygghetskrav i form av en rese-app i kommande 
upphandlingar med färdtjänstbolag. 
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21. Trygghet för barn i utsatta situationer 
Alla barn har rätt till en trygg tillvaro. Redan i förskolan grundläggs ett trygghetsarbete som 
följer med barnen i den fortsatta skolgången och genom att skapa tydliga strukturer för både 
personal och verksamhetsledning har man bra förutsättningar att stödja barn i utsatta 
situationer. 

Vi vill därför se tydligare strukturer mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och 
ungdomspsykiatrin för att stödja barn som är i behov av stöd. Kedjan mellan olika hjälpinstanser 
ska vara kort och tydlig för alla parter, så att barnen så tidigt som möjligt kan få den hjälp som 
barnet och dess föräldrar behöver. 

Som komplement till tydligare strukturer behöver personalen inom förskolan kontinuerlig 
fortbildning i hur man upptäcker tecken på barn som far illa samt hur man går tillväga när man 
orosanmäler. 

Vid sidan av detta föreslår vi även att både förtroendevalda och alla personal som arbetar med 
barn i kommunen ska utbildas i hur Barnkonventionen beaktas och ska tillämpas i förskolorna. 

- Skapa strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och 
barn- och ungdomspsykiatrin för att stödja barn i utsatta situationer. 

- Utbilda förtroendevalda och personal inom kommunen i hur 
Barnkonventionen ska beaktas och tillämpas. 

- Fortbilda personal inom barnomsorg och förskola för att tidigare upptäcka 
tecken på barn som far illa och hur man tillämpar anmälningsplikten. 

- Göteborg ska ta fram en utökad handlingsplan om hur personal inom 
förskolan lättare ska upptäcka och agera mot sexuella övergrepp mot barn. 

 

 

22. Motarbeta brott mot äldre 
Det är väl dokumenterat att äldre är en extra utsatt grupp när det handlar om brott, speciellt är 
de i högre grad utsatta för den organiserade brottsligheten. Detta, i kombination att det finns en 
ovilja att ta upp äldrefrågorna på agendan gör att fokus måste hamna rätt. Enligt 
Brottsförebyggande rådet har cirka en av sex personer mellan åldern 65-84 blivit utsatt för minst 
ett brott under det senaste året. 

Brottsförebyggande rådet menar att en god äldreomsorg är en nyckelaktör när det gäller att 
upptäcka om en äldre person blivit utsatt för brott, samt att samhällets olika sektorer måste ta 
äldres situation i beaktande i högre utsträckning. Det måste vi även göra på en lokal nivå.  

- Göteborg ska utreda hur brottsligheten mot äldre ser ut idag, samt återkomma 
med förslag på lokala åtgärder. 
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23. Sammanfattning 
För att Göteborg ska vara en attraktiv stad krävs det att staden är trygg. 

Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika 
perspektiv. Det handlar både att genom medvetet byggande skapa en trygg stadsbild och att 
utveckla avhopparjourerna. I grunden handlar det om att bygga ett samhälle där medborgarna 
känner tillit till både varandra och till stadens institutioner.  

Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll, i samarbete med staden. 

Vi tror inte att det finns en enkel lösning för att skapa ett tryggare Göteborg. Däremot finns det 
kommunala lösningar som skapar en tryggare stad.  

Grunden för ett tryggt samhälle är en fungerande välfärd. Göteborgarna ska kunna lita på att det 
finns en tillgänglig vård, en bra barnomsorg och en trygg äldreomsorg. Genom ett förbättrat 
företagsklimat, ett starkt civilsamhälle och tidiga förebyggande insatser skapar vi tillsammans en 
trygg stad. Vi vill se både en långsiktig och kortsiktig trygghet, både idag och för kommande 
generationer. 

I den här rapporten presenterar vi 16 nya kommunala förslag för ett tryggare Göteborg. Du ska 
kunna lita på Göteborg och känna dig trygg här. 
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24. Kontakt 
 

Kristdemokraterna Göteborg 
 

Post – och Besöksadress 
Drottninggatan 30 

411 14 Göteborg 

Telefon. 031 13 89 30 
 

Epost: gbg@kristdemokraterna.se 
Twitter: @kd_gbg 
Instagram: @kristdemokraternagbg 
Hemsida: www.kdgoteborg.se 

 
 
 

David Lega, Kommunalråd (KD) 
 

Postadress 
David Lega 
Kommunstyrelsen 
404 82 Göteborg 

 
Besöksadress 
Rådhuset 

Gustav Adolfs torg 1 
Göteborg 

 
Epost: david.lega@kristdemokraterna.se 
Twitter: @davidlega 
Instagram: @legadavid 

Facebook: facebook.com/legahandsfree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


