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GÖTEBORG SKA VARA EN TRYGG STAD 
 
n Stöd till det civila samhällets trygghetsfrämjande åtgärder
n Inrätta ”nattknappen” 
n Renovering av skolor 
n Krafttag mot våld i nära relationer – stöd till kvinnojourer 

Otrygghet och rädsla för att röra sig på gator och torg ska aldrig få ta överhanden i  
Göteborg. Att bekämpa brott är i huvudsak en polisiär uppgift men det är uppenbart att det 
brottsförebyggande arbetet har misslyckats i Göteborg. Hela samhället behöver bidra för att 
komma tillrätta med de problem vi ser med skottlossningar, överfall och inbrott. 

I detta arbete är civilsamhället en otroligt viktig del, och stödet till bland annat  
civilförsvarsförbundet, vittnesstödjare, brottsofferjour, nattvandrare med mera bör ses över 
och stärkas. Genom att bygga staden blandat får vi en stad som lever hela dygnet, där 
människor rör sig och där närhet mellan människor skapas. Det ger en lokal samhörighet 
där också fler ögon ser om något händer. En mångfald av såväl människor, verksamheter 
som byggnader skapar ett tryggare samhälle. 

I detta arbete är det viktigt att vårt offentliga rum, oavsett om det är ute- eller innemiljö,  
upplevs som helt och rent. Därför inför Alliansen en 24-timmarsregel för  
klottersanering. Också utemiljöer ska ses över för att öka tryggheten, grönytor kan  
kompletteras med belysning för såväl ökad estetisk upplevelse som upplevd trygghet.  
Även fler offentliga toaletter kommer göra staden renare och snyggare. En del av dessa 
kan finansieras med sponsring.

Även innemiljöerna måste ses över. Våra skolor som är arbetsplatser för tiotusentals elever 
och lärare måste rustas upp. Arbetet med att rusta upp skoltoaletterna är redan påbörjat.  
Vi avsätter ytterligare 50 Mkr för att påbörja arbetet med skolornas gemensamhets- 
utrymmen som en del i Alliansens trygghetspaket. 

ALLIANSEN FÖRESLÅR I SITT VALMANIFEST:
 
n	 Stödet till ideella organisationer inom trygghetsområdet stärks, så som 
 nattvandrare, brottsofferjour, vittnesstöd med mera. Dessa stärks med 3 Mkr. 
 
n		 Fler offentliga toaletter byggs. För en tryggare och snyggare stad behövs fler   
 offentliga toaletter. För detta avsätts 10 Mkr under första året. 
 
n	 ”Nattknappen” inrättas. Många människor upplever otrygghet när de rör sig ute.   
 Nattknappen är en stödlinje för människor som känner sig otrygga på nätterna   
 som vill ha “sällskap” från jobbet eller en utekväll på väg hem. Nattknappen   
 drivs idag som en volontär organisation i Stockholm. Vi avsätter medel för att   
 möjliggöra verksamhet också i Göteborg. 

n		 Renovering av skolor. För att fullfölja arbetet med skoltoaletterna och påbörja   
 arbetet med skolornas gemensamhetsutrymmen avsätts 50 Mkr.  

n		 Ökat stöd till våldsutsatta. Vi inför ett virtuellt forum för stöd och möjligheter till   
 direkt kontakt med myndighetspersoner. Långsiktig riktad satsning görs på  
 kvinnojourerna med 5 Mkr per år.

www.alliansengbg.se


