
   
 

Trygghetsvandring - Göteborgsrutiner 
 
De här rutinerna är framtagna av Trygg, vacker stad i Göteborg. De utgår från metoden för 
trygghetsvandringar som presenteras i manualen ”Trygghetsvandring – en vägledning” som 
gavs ut gemensamt av Tryggare Mänskligare Göteborg, Boverket och Brå 2010. Rutinerna skall 
fungera som ett komplement till den vägledning som finns i manualen, läs därför alltid 
manualen först innan du planerar din trygghetsvandring. 
 
För att en trygghetsvandring ska genomföras där förväntningar kan finnas på berörda parter ska 
följande uppfyllas: 
 
Förberedelser 

 En person från stadsdelsförvaltningen är ansvarig för planering, upplägg och efterarbete 
i samband med trygghetsvandringen och tillhörande möten. 

 Definiera syftet med vandringen och planera upplägg och inbjudningar därefter. Kanske 
vill du ha en tillgänglighetsvandring med ett funktionalitetsperspektiv, en 
uppföljningsvandring för att kontrollera underhåll eller en vandring som del av en 
pågående eller kommande planprocess eller ett större renoveringsprojekt.  

 Kontakta olika aktörer och intressenter – både offentliga och privata - för att se om det 
pågår något arbete i området som är intressant för processen. 

 Finns det ett medborgarkontor eller en medborgarservice som du kan kontakta för att 
se om det inkommit klagomål eller kommentarer om det aktuella området. 

 Se till att ni syns på vandringen – reflexvästar kan vara en bra idé kvällstid. 

 Inbjudan skall gå ut till boende och aktiva i området. Ta gärna upp anmälningar och ring 
upp dagen innan första mötet för att påminna och hälsa välkomna. Fundera på antal 
deltagare, om det är många intresserade kan man dela upp i smågrupper och eventuellt 
flera rutter. Max 15 personer är lämpligt på en vandring där man skall kunna hålla ihop 
gruppen och samtalet. 

 Bjud in förvaltare, både offentliga och privata, längs vandringsrutten. Prata med 
förvaltarna i förväg så att det finns beredskap för någon typ av förbättring efter 
vandringen.   

 Bjud även in andra aktörer längs vandringsrutten, såsom idrottsföreningar, 
hyresgästföreningen, kennelklubbar, odlarföreningar, funktionshinderråd, skolor, 
hemtjänst, öppen förskola, SFI-grupper, religiösa samfund, lokala näringsidkare osv. 

 

Kallelse ska alltid gå till kontaktpersoner på: 

Park- och naturförvaltningen  
Trafikkontoret  
Stadsbyggnadskontoret  
Lokaltrafiken 

Fastighetskontoret  
Lokalförvaltningen  
Polisen – Varje polisenhet – områdespolis om det finns 



   
 

Kontrollera i god tid att några av dessa kan gå med på vandringen.  

 Vid inbjudan till vandring ska klart framgå var den ska äga rum. Skicka även med karta 
med vandringsrutt i inbjudan till förvaltare och, om möjligt, till boende och aktiva. 

 
Under vandringen 

 På både möten och vandring skall minst en person anteckna det som sägs, och det skall 
helst finnas någon som fotar och minst en person leder samtalet. Tänk på att det inte är 
lämpligt att samma person som leder samtalet även antecknar.  

 Inled varje möte med en presentation av deltagarna och en kort förklaring till metoden 
och syftet med den aktuella processen. 

 
Efter vandringen 

 Efter vandringen sammanfattar den ansvarige synpunkter/ förslag och fördelar ansvaret 
till dem som åtgärdar eller utreder. 

 Vandringen ska dokumenteras av stadsdelsförvaltningens ansvarige i protokoll och 
gärna med foton. Dokumentationen sänds senast två veckor efter vandringen till de som 
berörs av åtgärder Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret och Lokalförvaltningen 
samt lokaltrafiken. Protokollet skall skickas ut till berörda förvaltare minst två veckor 
innan avslutande möte.  

 Senast två veckor efter att anteckningarna inkommit till ovanstående instanser ska 
besked ges till den ansvarige på stadsdelsförvaltningen om ”läget” för varje synpunkt/ 
förslag. Det är viktigt att det sår något under alla punkter, även tex. åtgärdas ej. 

 Frågor som ska utredas följs upp av ansvarig på stadsdelsförvaltningen. 

 Återkoppling till förvaltare och deltagare – vad är rimligt att genomföra. För in relevant 
information i underlaget för stadsdelens utvecklingsplan. Återkoppla även till 
Stadsbyggnadskontoret med information som kan vara relevant för planer och program.  

 
Att tänka på: 

Trygghetsvandringar genomförs ibland av enskilda föreningar, fackförvaltningar, 
bostadsbolag eller andra aktörer utanför stadsdelsförvaltningen. Om du som 
representant för stadsdelsförvaltningen inbjuds att delta i en trygghetsvandring som 
anordnas av en aktör utanför stadens organisation är det viktigt att fundera på aktörens 
syfte och bevekelsegrund. Väljer du att representera stadsdelen på vandringen så 
kommer du att ge legitimitet till processen och då är det viktigt att i möjligaste mån 
säkerställa att metoden inte missbrukas. Som representant för en offentlig verksamhet 
behöver man se till de processer som man deltar i eller stödjer på olika sätt sker med 
grunden i ett medborgaransvar. 


