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Rådet består av kommunstyrelsens presidium plus två ersättare, polisen, 

Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, näringslivet, civilsamhället 

och akademien. För näringslivets räkning deltar representanter från Svenskt näringsliv 

samt Näringslivsgruppen. Civilsamhällets representanter har utsetts via GotUnited och 

består av representanter för organisation som utför social verksamhet (Stadsmissionen), 

organisation med medlemsvårdande intressen (Coompanion) samt organisation som 

företräder kvinnor/tjejer (Kvinnojourer i Väst). Akademien har en deltagare från 

Chalmers tekniska högskola och en från Göteborgs Universitet. Samtliga deltagare 

utöver presidiet utses av kommunstyrelsen. Att presidiet deltar står i reglementet.  

Under 2021 har rådet sammanträtt fyra gånger. Samtliga möten utom det sista var 

digitala. Årets sista möte var ett hybridmöte. Närvaron har varit god. Endast ett fåtal 

representanter har vid något eller några tillfällen haft förhinder. Möjlighet har funnits 

att låta en ersättare delta, vilket ibland har nyttjats. När en politisk representant haft 

förhinder har alltid ersättare deltagit.  

Mötena har beretts av en beredningsgrupp bestående av de politiska deltagarna 

(inklusive ersättare) samt administrationen på stadsledningskontoret. Administrationen 

har efter input från rådets deltagare och intern avstämning med förvaltningar och bolag 

samt kommunstyrelsens övriga råd, studentforum och ungdomsfullmäktige tagit fram 

ett förslag som beredningsgruppen tagit ställning till och gjort eventuella justeringar i. 

Beredningsgruppen har träffats cirka två veckor innan rådsmötena.  

Under året har rådet tagit del av lägesbeskrivningar om brott och otrygghet som bland 

annat har omfattat otrygghet och otrygga platser, våld i offentlig miljö, våld i nära 

relation, kvinnors/tjejers otrygghet och utsatthet, ungas utsatthet, företagens utsatthet, 

välfärdsbrottslighet, nyrekrytering till gängkriminalitet, organiserad brottslighet och 

parallella samhällsstrukturer samt narkotika.  

På årets sista möte gjordes en uppföljning av det gångna året. Rådet beslutade att 

framöver årligen samlas kring en lägesbild över brott och otrygghet i Göteborg och 

därefter fördjupa sig i olika problemområden på årets övriga möten. Fördjupningstema 

för kommande möte beslutas av rådet på sittande möte. Utöver det beslutar 

beredningsgruppen om en aktuell fråga till varje möte. Detta för att kunna möta upp 

akuta frågor som uppkommer i omvärlden. Rådets representanter, kommunstyrelsens 

övriga råd, studentforum och ungdomsfullmäktige samt stadens förvaltningar och bolag 

får möjlighet att komma med input och idéer till upplägg till den årliga lägesbilden, 

fördjupningstemana och de aktuella frågorna. 


