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Samarbete
Tryggare och Mänskligare Göteborg arbetar nätverksbyggande och våra 
samarbetspartners är bland många andra stadsdelarnas brottsförebyggande 
råd, folkhälsoråd, polisen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, kulturför-
valtningen, stadskansliets informationsavdelning, mångfaldsenheten, skolför-
valtningen, universitet och högskola, kriminalvård, näringsliv, ungdomsarbetare, 
drogförebyggare, bostadsbolag och föreningslivet.
 Vi jobbar aktivt tillsammans kring en rad olika frågor och ämnesområden 
såsom till exempel äldre och trygghet, ungdomsfrågor, kommunikation och 
lokala samverkansformer, trygghetsvandringar i närmiljön, kunskapsbildning 
och kultur.

I sikte…
Göteborg ska vara en öppen och varm stad där människor känner sig trygga, 
litar till och lyssnar på varandra. Tillit och öppenhet är grunden för allt trygg-
hetsfrämjande arbete. Göteborg ska vara en stad där skillnaderna mellan 
människor uppfattas som en tillgång och där de som utsätts för kränkningar 
alltid får god hjälp och stöd. En vision om den goda staden dit människor vill 
söka sig.

Göteborgs centrala brottsförebyggande råd



Uppdrag
Uppdraget är att samverka med stadens olika aktörer och bidra till att det 
trygghetsfrämjande arbetet intensifieras, såväl när det gäller insatser på det 
sociala området som i den fysiska miljön.
 Med socialt inriktat trygghetsarbete fokuserar vi på bakomliggande orsa-
ker till att människor hamnar i olika former av utanförskap. Det kan exem-
pelvis handla om svåra livsvillkor som arbetslöshet, ekonomiska problem, 
segregation, ensamhet eller drogmissbruk.
 Uppgiften är att stödja, stärka och sammankoppla goda krafter och få bort
samhällsplaneringens ”vita fläckar”.
 Förebyggande arbete handlar också om att väga in trygghetsperspektiv i 
planeringen vid nybyggnation och att trygghetsfrågor vägs in i alla förändringar 
av stadens utformning.
 Uppdraget är att främja trygghetsperspektivet och att i dialog och samver-
kan öka medvetenheten, på alla nivåer, om vikten av dessa frågor.
 Rådet och kansliet har ingen anslagsgivande funktion och ger inte ekonom-
iskt bistånd till verksamheter.

www.tryggaremanskligare.goteborg.se
Tryggare och Mänskligare Göteborgs hemsida är uppbyggd som en idékatalog 
för stadens olika aktörer. 
 Här finner du bland annat information om stadsdelarnas brottsförebygg-
ande och trygghetsfrämjande arbete och samordnarna för dessa insatser.

 Rådets arbete och inriktning
I Göteborg pågår mycket brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som  

  Tryggare och Mänskligare Göteborg stödjer. Det handlar bland annat om att:

•  Samarbeta med de lokala brottsförebyggande råden och de samordnare  
 som har trygghetsarbete som sitt uppdrag.

• Bidra till samverkan mellan myndigheter, förvaltningar, föreningar, närings- 
 liv och enskilda för att öka trivseln och effektivisera det trygghetsskap- 
 ande arbetet.

• Öka värdet av trygghetsfrämjande insatser genom att på olika sätt lyfta  
 fram exempel på trygghetsarbete som pågår runtom i staden.  Att veta  
 att någon bryr sig och att det faktiskt sker insatser kan vara trygghets-
 skapande i sig.

•  Att ständigt föra en dialog kring hur arbetet för ett tryggare och mänskligare  
 Göteborg ska kunna stärkas.

•  Att verka för att de som drabbas av brott snabbt får så bra stöd och gott  
 bemötande som möjligt.

• Att genom kunskapsbildning aktivt medverka till att nyansera och öka  
 förståelsen för orsaker och samband kring frågor om trygghet, säkerhet  
 och brottsförebyggande insatser. I detta arbete har samarbetet med Göte- 
 borgs universitet och Chalmers en avgörande betydelse.  Vi vet att det  
 bakom snart sagt varje brottskarriär döljer sig en personlig tragedi som
 inletts redan i småbarnsåldern. Den kanske bästa och viktigaste förebygg- 
 ande insatsen är därför kärleksfull omsorg om de allra minsta – egna såväl  
 som andras barn.

 

 Tryggare och Mänskligare Göteborg
 Göteborgs centrala brottsförebyggande råd,  Tryggare och Mänskligare Göteborg,  
 arbetar med fyra övergripande mål:

• Alla ska känna sig trygga att röra sig när man vill och var man vill i Göteborg.

•  Vi som bor och verkar i staden samarbetar i trygghetsfrämjande syfte.

• Tillit och förtroende – det viktigaste för trivsel och trygghet.

•  Allas rätt till relevant stöd när problem uppstår.

 Tryggare och Mänskligare Göteborgs uppgift är att vara inspiratör till och  
 stöd för goda initiativ i det trygghetsskapande arbetet i staden.

 Rådets arbetssätt är att verka utan att märkas och att fokusera på och  
 synliggöra de brottsförebyggande insatser som pågår.

 Genom att främja nya idéer och bygga nätverk för utökat och fördjupat  
 samarbete mellan människor vill vi bana väg för en tryggare stad med en  
 ökad kunskap och förståelse för varandras behov och olikheter.

 Tryggare och Mänskligare Göteborg består av två delar:

• Ett råd med representanter för viktiga samhällsaktörer som samverkar  
 kring de förebyggande frågorna.

• En kansligrupp med kompetens från en rad olika områden och med upp-
 gift att utföra det dagliga arbetet.


