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TRYGG, VACKER STAD  
– Budget 2018  
 

Vision 

Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad som vi är stolta över och där det offentliga 

stadsrummet inbjuder till möten mellan människor (enligt avsiktsförklaringen 2005). 

Uppdrag  

Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation för att uppnå ökad kvalitet, som ger ett 

mervärde för göteborgarna i det offentliga rummet. Trygg, vacker stad samverkar med 

såväl kommunala förvaltningar och bolag som privata aktörer. Projekten handlar om 

åtgärder i den fysiska miljön, i syfte att skapa en tryggare och vackrare stad (enligt beslut i 

Trygg, vacker stads budget 2014). 

Organisation och arbetssätt 

Trygg, vacker stad erhåller medel från kommunfullmäktige för att samordna arbetet som 

bedrivs i projektform. Alla projekt genomförs i samverkan med offentliga och/eller privata 

aktörer. 

Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar 

för verksamhetens mål och riktlinjer. Park- och naturförvaltningen samordnar Trygg, vacker 

stad. Varje år ska nämnderna fatta likalydande beslut om budgeten, inklusive en precisering 

och resursfördelning till de olika projekt som ska genomföras. 

Trygg, vacker stad fördelar medel till respektive förvaltning utifrån vilka projekt de har 

ansvar för att leda.  Den nämnd som har förvaltaransvaret för området eller platsen är också 

den nämnd som senare får driftsansvaret.  

Projekten följer budgetåret och varje enskilt projekt gör inför varje nytt år ett projektdirektiv 

som beslutas av Trygg, vacker stads ledningsgrupp. Där specificeras vilka åtgärder som ska 

utföras inom projektet samt de mål och mått som sedan styr arbetet. Målen och måtten från 

direktiven följs upp i ordinarie rapportering genom bland annat uppföljningsrapporter och 

årsrapport. 

Trygg, vacker stad testar och utvärderar olika metoder och verktyg. Om resultaten blir bra, 

implementeras de sedan i ordinarie verksamheter. Gränsöverskridande samverkan och 

metodutveckling är ofta framgångsfaktorer i arbetet med att skapa trivsamma och trygga 

stadsmiljöer, det är också signifikant för Trygg, vacker stads arbetssätt. I olika nätverk och 

samverkansgrupper väcks och diskuteras idéer för hur en bättre helhetssyn kan 

åstadkommas och en gemensam bild av vad som är viktigt att Trygg, vacker stad ska 

fokusera resurserna på.  
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Trygg vacker stad arbetar utifrån ledorden: 

Trygg och vacker – åtgärder i den fysiska miljön för tryggare och vackrare platser i staden 

Samverkan med förvaltningar, bolag och privata aktörer, ofta i frågor som annars 

hade hamnat mellan stolarna 

Nytänkande – utveckla och testa nya idéer 

Snabbt och flexibelt – möjliggör permanenta och tillfälliga åtgärder 

Medborgardialog – lokal förankring och delaktighet, bred inkludering från olika grupper 

kring projekt 

De tre samverkande nämndernas prioriterade 
mål 

Funktionsnedsättning 

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska 

förbättras. (Prioriterat)  

 

Staden ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionalitet och ålder. Trygg, vacker stads 

insatser i den fysiska miljön sker alltid med ett tillgänglighetsperspektiv. Ofta görs direkta 

tillgänglighetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Utöver direkta tillgänglighetsåtgärder 

syftar de flesta av Trygg, vacker stads projekt till att öka tryggheten i det offentliga rummet, 

något som också gynnar personer med funktionsvariationer. 

Stadsutveckling och bostäder 

Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. (Prioriterat) 
 

I kommunfullmäktiges budget 2018 står att ”stadsutvecklingen ska vara jämställd med 

öppna och översiktliga miljöer, trygga att förflytta sig och vistas i, som ger män och kvinnor 

lika möjlighet att vistas i det offentliga rummet. Inriktningen ska vara att utveckla en 

blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och fler mötesplatser. […] Insatser för att 

skapa mer hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer ska prioriteras i hela staden. […] Staden 

ska göra en intensifierad satsning i de socioekonomiskt mest utsatta områdena. 

De människor som bor och vistas i ett område har oftast bäst kunskaper och erfarenheter 

om vad som behöver åtgärdas för att området ska upplevas tryggare och trivsammare. 

Projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna syftar till att förbättra den upplevda känslan av 
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trygghet med hjälp av olika fysiska åtgärder. Åtgärderna ska genomföras i nära samverkan 

med berörda stadsdelar, som har ett befolkningsansvar och för medborgardialog. 

Trygghetsarbete i stadsdelarna fortsätter att fokusera arbetet på de stadsdelar som lyfts 

fram som mest socialt och socioekonomiskt utsatta i rapporten ”Skillnader i livsvillkor och 

hälsa 2014”. Här kan Trygg, vacker stad exempelvis vara med och bidra till 

trygghetsskapande åtgärder i samband med kraftsamlingen i Hammarkullen inom 

fokusområde 4, som handlar om att skapa hälsofrämjande miljöer och samhällen. Projektet 

ska särskilt åtgärda otryggheten och otillgängligheten på gångstråk till och från torg, 

hållplatser och andra större målpunkter. 

Alla stadsdelar har i dag ett trygghetsarbete i samverkan med polisen enligt Trygg i-

modellen. Det innebär en fördjupad och mer strukturerad samverkan på bred front som 

utgår från en gemensam lokal lägesbild. Invånarna involveras i högre grad och deras 

upplevelse av vad som skapar otrygghet är en viktig grund för prioriteringar i det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. En del av denna otrygghet hänger ihop 

med hur den fysiska miljön är utformad och här kan Trygg, vacker stad stötta stadsdelarna 

och polisen i sitt brottsförebyggande arbete. 

I samverkan med bland annat Kulturförvaltningen, arbetar Trygg, vacker stad med ljus och 

konst i gångtunnlar och på andra otrygga platser för att öka trygghet och trivsel. Under 2018 

kommer erfarenheterna från tidigare års projekt och dess metoder för involvering att tas 

vidare inom ramen för projektet Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser. 

Göteborg befinner sig i en expansiv fas med många parallellt pågående stadsutvecklings-

projekt. Expansionen kommer i stor utsträckning att påverka stadsmiljön och det dagliga 

livet för stadens medborgare. Det är av största vikt att nya platser och möjligheter skapas 

så att Göteborg fortsätter att vara en attraktiv, trygg och trivsam stad medan vi bygger. 

Trygg, vacker stads insatser kan vara av såväl tillfällig som permanent karaktär och ske i 

samverkan med kommunala och privata aktörer. Projektet Platsskapande åtgärder är ett 

exempel på där tillfälliga mötesplatser kan skapas. 

Trafik 

Det hållbara resandet ska öka. (Prioriterat) 

 

Trygg, vacker stad arbetar mycket med trygghetsskapande insatser kring hållplatser i 

kollektivtrafiken. Ofta handlar det om otrygga stråk till och från hållplatserna där det kan 

behövas röjning, planteringar och belysning. På så sätt bidrar Trygg, vacker stad till att det 

hållbara resandet ökar. 
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Kommunfullmäktiges mål att bidra till 

Jämlikhet 

Göteborg ska vara en jämlik stad. (Bidra till)  
 

Trygg, vacker stad arbetar framförallt med fokusområde fyra; ”Skapa hälsofrämjande och 

hållbara miljöer och samhällen”. Den miljö vi lever i påverkar vår hälsa, våra liv och våra 

livsvillkor. Trygg, vacker stad prioriterar i stor utsträckning trygghetsskapande åtgärder i de 

stadsdelar som lyfts fram som mest socialt och socioekonomiskt utsatta i Jämlikt Göteborg. 

På så sätt bidrar Trygg, vacker stad till en ökad jämlikhet i staden. 

Mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. (Bidra till) 
 

Staden ska sträva efter att alla som vistas i staden ska få sina mänskliga rättigheter 

tillgodosedda. Formandet av det jämlika Göteborg bygger på att alla är delaktiga oavsett 

bakgrund eller stadsdel.  Genom att prioritera de minst socialt och socioekonomiskt 

privilegierade stadsdelarna och arbeta med direkt medborgardialog i dessa områden, strävar 

Trygg, vacker stad efter att ge medborgarna mer makt och inflytande. 

Jämställdhet 

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. (Bidra till) 

 

Kärnan i Trygg, vacker stads arbete är trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Det 

bidrar till ökad jämställdhet genom att flickor och kvinnor i större utsträckning än pojkar och 

män känner otrygghet i det offentliga rummet. Vidare är de projekt som genomförs i 

stadsdelarna i stor utsträckning baserad på stadsdelarnas medborgardialog som är 

jämställdhetsintegrerad. 

Demokrati 

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. (Bidra till) 

 

Stadens arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som 

vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. Trygg, vacker stad strävar efter att fånga upp 

direkta önskemål från medborgare samt arbetar för en bred inkludering från olika grupper 

kring projekt, i syfte att få en lokal förankring och skapa delaktighet. Detta sker främst 

genom stadsdelarna som har befolkningsansvaret. 
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I kommunfullmäktiges budget står att ”Göteborgs Stad har höga ambitioner gällande barn 

och ungas delaktighet och inflytande, men mer behöver göras för att ta vara på ungas idéer 

och synpunkter.” Under 2016 samarbetade Trygg, vacker stad med Unga stadsutvecklare i 

Angered. Resultatet blev Youngered, en plats designad av och för ungdomar utanför 

Angeredsgymnasiet. Denna modell för samarbete kommer att vidareutvecklas, bland annat 

med hjälp av samarbete med ungdomsfullmäktige och lokala ungdomsråd. 

Äldre 

Äldres livsvillkor ska förbättras. (Bidra till) 

 

Trygg, vacker stad strävar efter att skapa mötesplatser för alla åldrar, allt från barn till äldre. 

Genom bland annat generationsöverskridande parker, fler sittplatser och åtgärder för att 

öka trygghet och tillgänglighet, bidrar Trygg, vacker stad till att förbättra livsvillkoren för 

äldre. 

Miljö och klimat 

Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och 

lokalt rättvisa utsläpp. (Bidra till) 

I kommunfullmäktiges budget står att ”Avfallsmängderna och nedskräpningen ska minska. 

Staden ska i första hand arbeta för att förebygga uppkomsten av avfall och i andra hand för 

en högre grad av återanvändning och återvinning.” I projektet Hållbar ren stad arbetar 

Trygg, vacker stad för en renare och mer hållbar stad genom samordning och 

driftsutveckling. Projektet genomför olika aktiviteter som uppmuntrar göteborgaren att 

minska nedskräpningen och agera mer resursvänligt. Under 2018 fortsätter arbetet med att 

påverka människors attityder kring nedskräpning med fler TÄNK-kampanjer och fler riktade 

aktiviteter med fokus på fimpar. 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. (Bidra till) 

 

Trygg, vacker stad har 6,5 arbetsmarknadslag varje år som en stödresurs för Trygg, vacker 

stads övriga projekt. Genom att använda arbetslagen bidrar Trygg, vacker stad till att öka 

sysselsättningen för personer långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Arbetslagen arbetar till stor del med att åtgärda brister i trygghet och tillgänglighet på 

gångstråk till och från torg, hållplatser och andra större målpunkter. Arbetslagen utför 

huvudsakligen åtgärder i de socioekonomiskt och socialt mest utsatta stadsdelarna och ofta 

sker insatserna i nära anslutning till Trygghetsvandringar eller utifrån andra signaler från 

stadsdelsförvaltningarna. 
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Ett av lagen kommer att arbeta mer flexibelt över staden med olika arbetsuppgifter och är 

behjälpligt även i andra projekt inom Trygg, vacker stad. Detta lag kommer också särskilt att 

fokusera på nedskräpning och besöker regelbundet kända, skräpiga platser som normalt inte 

städas. 

Turism och evenemang 

Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka. (Bidra till) 

 

I samband med de genomgripande förändringar som centrala Göteborg står inför finns nu en 

möjlighet att binda samman och visa berättelsen om fästningsstaden för kommuninvånare 

och besökare. Ett handlingsprogram för ett stärkt riksintresse har tagits fram; Göteborg 

förstärkt: Fästningsstaden och under 2018 kommer gestaltningsprinciper, som bygger på 

handlingsprogrammet, att tas fram och testas. 2017 startade Trygg, vacker stad detta arbete 

med att synliggöra delar av den befästa staden på Kungshöjd. Inför 2021-jubileet känns det 

viktigt att visa göteborgare och besökare hur staden såg ut för 400 år sedan. 

Trygg, vacker stad kommer att bidra till årets jubileumstema Go global genom engagemang i 

de satsningar på 2021-temat som är förenlig med Trygg, vacker stads vision och uppdrag.  

Kultur 

Tillgängligheten till kultur ska öka. (Bidra till) 

 

I kommunfullmäktiges budget står att ”Stadsrummet ska vara tillgängligt och stimulera 

spontana kulturyttringar där utrymme för kreativitet ges. Fler kulturupplevelser och 

lekmiljöer i staden ska finnas, som exempelvis interaktiva skulpturer och lekmöbler i 

Göteborg.” 

 

Stadsrummet ska vara tillgängligt för alla och uppmuntra till vistelse. Kultur adderar 

ytterligare värden och kan bidra till ett platsskapande som ökar tryggheten och trivseln. 

Genom att inkludera kultur i stadsplaneringen ökar möjlighet till interaktion i våra offentliga 

miljöer. När medborgarna inkluderas i skapandet ökar möjligheten för dem att ta till sig 

platsen. 

Trygg, vacker stad bidrar till att utveckla och samarbeta kring olika uttryck av kultur i det 

offentliga rummet. 

Näringsliv 

Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt. (Bidra till) 

I centrala Göteborg finns en tradition av att samverka med näringslivet genom de 

centrumorganisationer, bestående av fastighetsägare och handlare som verkar i 
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och kring stadskärnan. Trygg, vacker stad samverkar även med centrumorganisationer och 

fastighetsägare utanför stadskärnan. 

Trygg, vacker stad samverkar med Saltet på Ringön genom att bidra med bland annat 

trygghetsskapande, tillfällig och permanent belysning. 

Uppdrag från Trygg, vacker stads styrgrupp 

Trygg, vacker stad har fått i uppdrag att ta fram förslag på en ändamålsenlig organisation för 

samverkan i strategiska frågor mellan Göteborgs Stad, fastighetsägare och handel. I den 

expansiva tid som Göteborg befinner sig i är det extra viktigt att samverka kring strategiska 

frågor som syftar till att behålla och utveckla en attraktiv, trygg och hållbar stadskärna. 

Inför 2018 finns ett förslag med en ny organisation för citysamverkan, kallad Göteborg City.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Driftsbudget 2018 
Trygg, vacker stads verksamhet 2018 är indelad i tre övergripande samverkansområden: 

– Samverkansprojekt i stadsdelarna 

– Samverkan för attraktiva stadsmiljöer 

– Utveckling och uppföljning 

Varje samverkansområde har tre till fyra projekt enligt tabellen nedan. 

Projekt  Samordning Tkr 
Samverkansprojekt i stadsdelarna   20 300 

Trygghetsarbete i stadsdelarna Ponf 14 200 

Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser TK 3 000 

Kvalitetshöjande arbetslag Ponf 2 600 

Ungdomars delaktighet TK 500 

   

Samverkan för attraktiva stadsmiljöer   5 700 

Fästningsstaden SBK 300 

Kultur i offentlig miljö Ponf 1 200 

Platsskapande åtgärder TK 1 200 

Samverkan med fastighetsägare och 
centrumföreningar Ponf 3 000 

   
Utveckling och uppföljning  7 000 

Planering och uppföljning Ponf 3 300 

Hållbar ren stad TK 3 500 

2021-tema Go global Ponf 200 

   

TOTAL   33 000 
 


