
 

AVSIKTSFÖRKLARING    2010-10-28 
 
 
För samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet i Göteborg under mandatperioden 2011-2014 

Inledning 
Avsiktsförklaringen anger vår gemensamma inriktning för vad som ska 
åstadkommas under den kommande mandatperioden. Avsiktsförklaringen ligger 
till grund för våra gemensamma budgethandlingar under mandatperioden, där vi 
konkretiserar och genom tydliga mål preciserar vår vilja för respektive år och 
planperiod. Avsiktsförklaringen kommer årligen att följas upp och utvärderas. 

Avsiktsförklaringen bygger på följande vision 
Vi tre samarbetspartier Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill 
under den kommande mandatperioden skapa en utveckling där Göteborg blir en 
solidarisk och mer hållbar stad, där alla har möjlighet att utveckla sina liv. Vi vill 
skapa en stad som är jämställd, jämlik och som har en hög grad av delaktighet 
inom våra verksamheter. Barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet ska 
genomsyra alla våra viktiga beslut och uppföljningar. Vårt arbete ska utgå från de 
tre dimensionerna: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Ur detta 
helhetsperspektiv kan vi skapa en hållbar utveckling för Göteborg.  
 
Vi ska minska klyftorna och bryta segregationen i vår stad. Vi ska ha en mer 
blandad bebyggelse. Fler unga ska få jobb. Göteborgs Stad ska vara ledande i 
miljöarbetet där vi aktivt reducerar stadens klimateffekter. 
 
Vi värnar om välfärden och vill säkra dess kvalitet och innehåll. Vi vill investera i 
framtidens välfärdgenom att förstärka och bygga ut verksamheter efter 
göteborgarnas behov.  
 
De mänskliga rättigheterna ska respekteras och ligga till grund för allt vårt 
politiska arbete. Vi ska aktivt arbeta för att alla människor oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religiös tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha lika möjligheter att skapa 
sig ett gott liv. Vi accepterar ingen form av diskriminering. Inga odemokratiska 
och främlingsfientliga krafter ska styra den politiska och sociala strukturen i vår 
stad.  

Former för samarbete 
Göteborgs stad ska inte bara förändras utifrån de politiska mål i 
avsiktsförklaringen utan vi ska likväl förändra vår politiska organisation där vi 
tydliggör vårt gemensamma arbete att utveckla den politiska ledningen av staden 
för att nå våra uppsatta mål. Vi ska gemensamt arbeta med de tre dimensionerna 
för att säkerställa en hållbar utveckling av staden. 

 
 



 

DEN EKOLOGISKA DIMENSIONEN 
 

Storstäderna har speciella möjligheter och ett speciellt ansvar att ställa om till 
hållbar utveckling. Här finns förutsättningar för resurssnålt boende och effektivt 
resande. Samtidigt finns speciella utmaningar för att behålla den biologiska 
mångfalden och ge göteborgarna tillgång till frisk luft, giftfri miljö och 
grönområden.  

 
Höj kvalitén på maten:  

• Vi ska säkerställa kompetens bland vår kökspersonal och bevara de mindre 
tillagningsköken där det är möjligt. 
• Allt kött kommunen upphandlar och serverar ska vara ekologiskt.  
• Ambitionen är att andelen miljömåltider som kommunen upphandlar och 
serverar i förskola, skola och omsorger ska öka till 50 % under mandatperioden. 

 
Bevara den biologiska mångfalden: 

• Lärjeåns dalgång och Välen ska under mandatperiod skyddas som 
naturreservat. Kommunikationsmöjligheter mellan Bergsjön och Angered samt 
mellan Olofstorp och Sibbajordsgården måste dock ges utrymme i 
reservatsbildningen. 
• Skydda, havets grunda vikar, Rya skog, Osbäcken, Delsjöområdet, Billdals 
södra skärgård och Ardalsberget. 
• Skapa en våtmark i centrala Göteborg, 
• Skydda rödlistade arter i Göteborg. 
• Bevara grönområden och parker. 
• Säkra viktiga centrala grönområden. 
• Freda Ruddalen från ytterligare exploatering. 

 
Miljö ger jobb: 

• Skapa förutsättningar för ”Gröna jobb” till exempel inom återbruk, skötsel av 
gröna ytor, hantverk, ekologisk produktion samt bruk och utveckling av 
miljöteknik. 
• Underlätta för odling och lokal matproduktion. Fler kolonilotter, kooperativa 
trädgårdar i ytterområden. 
 

Koldioxidindex 
• Vi kommer, som ett led i att nå kommunfullmäktiges klimatmål om hållbara och 
rättvisa utsläpp år 2050, att utarbeta underlag och uppföljningskriterier för ett 
koldioxidindex för Göteborg. 

 
Gör Göteborg till en medveten konsument. 

Stadens inköps- och upphandlingspolicy har högt ställda sociala och ekologiska 
ambitioner och ska ständigt utvecklas för att ligga i framkant utifrån vad som är 
lagligt möjligt. Vår strävan är att stadens högt ställda mål på våra egna 
verksamheter, till exempel avseende heltidsanställningar, etiska hänsynstaganden 
och en mångfald bland personalen, också ska prägla de upphandlingar Göteborg 
genomför. Detta innebär också ett kontinuerligt arbete för att minimera riskerna 
för korruption och brottsligt beteende vid upphandlingar. 
• Se över stadens köp av externa tjänster, så att dessa görs med etiskt goda avtal. 
 
 



 

DEN SOCIALA DIMENSIONEN 
 

I grunden handlar vår sociala politik om demokrati, solidaritet och om allas rätt till 
delaktighet. Göteborg ska vara möjligheternas stad. Därför bygger vår politik på 
att alla ska få verkligt inflytande över sitt liv och sin vardag. Det i sin tur 
förutsätter social rättvisa och jämlikhet.  

 
Barn och unga 

Göteborg ska vara en stad där barnens välfärd står i centrum. Det som är bra för 
barn och ungdomar är också bra för vuxna. Barns och ungas rättigheter är vuxnas 
skyldigheter. Därför ska barnperspektivet genomsyra kommunens verksamhet och 
viktigare beslut. Vi kommer att följa upp detta med barnfokus i stadens ordinarie 
uppföljningsarbete, där vi utgår från kriterier i FN-konventionerna / 
barnkonventionen. 

 
Ytterligare satsningar på förskola skola och gymnasiet 

Vi vill uppnå full behovstäckning inom förskolan med förbättrad kvalitet och med 
uppmärksamhet på barngruppernas storlek. Förbättrat jämställdhetsarbete i 
förskola och skola. Fokus på ledarskap på förskola, grund- och gymnasieskolor. 
Vi vill se en ökad samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och hälsovård. 
Speciell uppmärksamhet ska riktas på segregerade områden och skolor med elever 
med icke godkända betyg i kärnämnen. Barns och ungdomars uppväxtvillkor ska 
sättas i fokus, särskilt utsatta barn ska uppmärksammas.  Drogsituationen bland 
ungdomar ska uppmärksammas och en ökad satsning på drogförebyggande arbete, 
liksom arbetet inom Ung och trygg.  
 
Vi vill utveckla skolan. 
• Andelen elever med godkända betyg i kärnämnena ska öka. 
• Elever ska få ämnesundervisning på modersmål. 
• Grundskoleelever som önskar läsa gymnasiekurser och gymnasister läsa 
universitets/högskolekurser ska erbjudas detta. 
• Elever ska ha möjlighet att klara sina studier i skolan. Skolorna ska erbjuda 
läxhjälp/studiehjälp på skoltid och utanför skoltid.  
• Lärlingsmöjligheter ska finnas på skolorna med närmare samråd med 
arbetsförmedlingen och jobbcentrar. 
• Elver ska få frukost på skolor där det finns behov. 
• Fler resurspersoner inom skolan, kuratorer, fritidsledare, stödpersonal. 
• Vi motsätter oss etableringen av aktiebolagsdrivna skolor i Göteborg som delar 
ut vinst till ägarna. Om vinst återförs till skolans verksamhet är detta i linje med 
vår politik . 
• En fortsatt utbyggnad av förskolan där vi satsar för att minska barngruppernas 
storlek. 
• Öka vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa 
• Fler barnomsorgslösningar på obekväma arbetstider 
• Vi kommer att etablera ett ungdomens hus/hus för ung kultur i centrala staden 

 
Äldres villkor ska förbättras 

Alla äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och 
självständighet, under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och 
integritet. 
Stöd, vård, omsorg och det förebyggande arbetet ska utvecklas. Fler 
boendealternativ med olika servicegrad ska tas fram. Pågående satsningar att 



 

förbättra maten och måltidssituationen inom boenden och hemtjänst ska förbättras 
ytterligare. Inflytandet över beviljade insatser ska öka. Insatser för äldre med 
annan etnisk och kulturell bakgrund ska utvecklas. Möjlighet till sociala aktiviteter 
och utevistelse är viktiga kvalitetsfrågor inom äldreboendena. 
 
• Vi ska öka möjligheten för brukare att kommunicera med personalen på sitt 
modersmål inom hemtjänsten och äldreboende. 
• Våra insatser ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv 
• Frivillig socialt arbete som kan utföras av organisation/volontärer där det inte 
påverkar ordinarie verksamhet/arbetsuppgifter. 
• Husdjur ska vara tillåtna på äldreboenden där det inte påverkar andra negativt. 
• Olika former av boendelösningar ska tas fram, kollektivboende, 
generationsboende, trygghetsboende etc. 
• Det ska vara ett tydligt fokus på inflytande/delaktighet i verksamheten 

 
Människor med funktionsnedsättning 

Många människor i olika åldrar har någon form av funktionsnedsättning som 
påverkar deras vardagsliv. För att delaktighet och jämlikhet ska bli en realitet ska 
den enskildes behov tillgodoses och alltid sättas i centrum.  
Ett aktivt arbete ska ske för att öka funktionshindrades möjligheter till arbete. 
Fortsatt prioritering av bostäder och sysselsättning för kvinnor och män med 
psykiska funktionshinder. 
 
• Fler boenden ska skapas i nybyggnation eller i befintliga hus 
• Fler arbetsplatser inom kommunen ska tas fram och från andra utförare genom 
att ställa sociala villkor vid upphandlingar 

 
Kultur 

Vi vill fortsätta utveckla kulturskolan samt biblioteken. Fortsatt utveckling av 
museerna som kunskapsplats för barn och ungdomar. Den fria scenkonsten och 
kulturlivet ska uppmärksammas särskilt. Vi ska utveckla kulturhusen i Göteborg. 
 
• Vi kommer att stärka musik- och kulturskolan 
• En fortsatt utveckling av biblioteken 

 
Hälsoarbete 

Målet för folkhälsoarbetet är att uppnå jämlikhet i hälsa och att ingen ska behöva 
bli sjuk till följd av miljö, arbetsförhållande, kost eller livsstil. Antalet 
familjecentraler ska öka som ett led i att förstärka kommunens stöd till familjer. 
Särskild satsning ska göras för att stärka ungdomars möjlighet att växa upp under 
goda hälsoförhållanden. Skolhälsovården ska utvecklas. All kommunal 
verksamhet ska genomsyras av ett folkhälsoarbete. 
 

Mångfald och integration. 
Mångfald i kommunens verksamheter skapar förbättrad service, kreativitet, 
effektivitet och stärker demokratin. Göteborgs integrationsarbete ska fokusera på 
att stärka samhällsgemenskapen. Vi vill motverka boendesegregationen genom 
bl.a. en stark allmännytta. Utveckla samverkan med personer med utländsk 
härkomst. Utveckla mångfaldsarbetet i skolan tillsammans med elever och 
föräldrar. Fortsatt stöd för långsiktigt arbete mot främlingsfientlighet såsom 
exempelvis projekt ”Levande historia”. Vi vill att kommunens anställda ska spegla 



 

sammansättningen av stadens befolkning. Vi vill motarbeta diskriminering i 
Göteborgssamhället.  
 
• Vi vill främja integration genom att stadsplanera i enlighet med S 2020. 
• Alla nämnder och bolagsstyrelser ska aktivt arbeta för att integrationen ska öka. 
• Vi vill vidareutveckla servicen för nyanlända flyktingar och invandrare bl. a. 
genom att förbättra vägledningen till jobb. 
• Föreningsbidrag ska i större grad vara kopplat till mångfaldsarbete och till 
jämställdhetsarbete. 
• Upphandling av tjänster ska oftare ske med sociala hänsyn. 
• Förstärkning av SFI-utbildning för att minska väntetider till utbildningen och 
göra den mer individanpassad. 

 

DEN EKONOMISKA DIMENSIONEN 
 

En fortsatt stark kommunal ekonomi samt budgetrespekt är grundförutsättningen 
för att fortsätta utveckla en offensiv välfärdspolitik. De samverkande partierna 
ska, inom ramen för det ekonomiska utrymmet, förbättra den kommunala 
servicen. 

Göteborgarnas behov i centrum för utvecklingsarbetet 
En fortsatt utvecklad välfärd kräver ett ständigt förändringsarbete i den 
kommunala verksamheten, där man ifrågasätter och värderar verksamheter utifrån 
göteborgarnas behov. Detta förutsätter ett aktivt kvalitetsarbete, 
jämställdhetsarbete och utvecklat ledarskap på alla nivåer i organisationen. 
Särskilda ledarskapssatsningar ska genomföras inom såväl politik som förvaltning. 
För att stimulera ett utvecklingsarbete på alla nivåer och i alla delar av 
organisationen krävs ett aktivt arbete av nämnder och styrelser.  

Politik för nya jobb 
Partierna vill utveckla Göteborg som navet i regionen, präglat av en stark och 
hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning samt ett differentierat näringsliv. 
Fortsatt samverkan mellan kommunen, högskolan och näringslivet är grunden för 
en framgångsrik politik för nya jobb. 
 
Kommunen ska vara en aktiv part för en effektiv arbetsmarknadspolitik som 
underlättar för göteborgarna att få ett arbete. Detta kan bland annat innebära 
opinionsarbete gentemot stat och näringsliv. Särskilda satsningar kommer att 
genomföras för att öka ungdomars sysselsättning. Verksamheter inom den sociala 
ekonomin, som är föreningsbaserade och icke-vinstutdelande, ska stimuleras. 
 

Stöd till det småskaliga näringslivet 
Små och medelstora företag spelar en viktig roll för sysselsättningen. Frågor om 
vad som skapar ett gynnsamt företagsklimat för dessa företag är centrala.  
 
• Business Region Göteborg AB (BRG) ska utöka sin småföretagarvägledning.  
• Stadens upphandlingar ska inte missgynna små företag.  
• Konceptet med ”brewhouse”, som är ett kreativt center med fokus på musik-, 
film- och medieproduktion i Göteborg, ska utvecklas inom nya branscher. 



 

• Nya bostadsområden ska planeras för att på ett gynnsamt sätt kunna integreras 
med utrymmen för affärer, service och småskaligt näringsliv. 
 

Utveckla demokratin 
Stadsdelsnämnderna är basen för medborgarkontakter och ett utvecklat 
brukarinflytande. Trygghetsvandringar är exempel på hur medborgare tillsammans 
med externa och kommunala instanser kan förbättra inflytandet över sin närmiljö. 
 
• Göteborgarnas inflytande över stadsplaneringen ska stärkas. 
Stadsdelsnämnderna ska vara befolkningsföreträdare i detta arbete. 
• Medborgarnas delaktighet och inflytande ska öka. Brukarråd, anhörigråd och 
medborgarpaneler ska användas inom stadens alla verksamheter. Skolor ska 
stimuleras att öka elevinflytandet i det egna lärandet och i styret av skolorna. 

Fler bostäder och minskad segregation 
Alla som vill bo i Göteborg får inte tillgång till en egen bostad och ungdomar 
drabbas speciellt hårt av bostadsbristen. Därför är bostadsbyggandet prioriterat, 
med inriktningen att bygga hyresrätter för den öppna marknaden. 
Att människor kan hitta en god bostad till rimlig kostnad är ett samhällsintresse 
som inte kan överlåtas åt marknaden. Under mandatperioden ska därför 
bostadsbyggandet öka.  
 
Boplats Göteborg AB ska utvecklas. Vi vill ta fram en modell för förmedling av 
bostäder där i första hand de allmännyttiga bolagen fördelar sina platser 
gemensamt, transparent och efter att sökande uppfyller kriterier så ska 
förmedlingen ske efter kötid. Andelen lägenheter som förmedlas till utsatta 
grupper ska öka. Ett aktivt arbete med boendeinflytande ska genomsyra alla våra 
kommunala bostadsbolag. 
 
Segregation skapar orättvisor och socioekonomiska skillnader. Arbetet med att 
motverka detta kräver att alla nämnder, styrelser och kommunala bolag tar sitt 
ansvar. De kommunala bostadsbolagen har ett speciellt ansvar. Inga hyresrätter 
skall säljas ut i centrala delar och hyresrätter skall byggas i områden som 
domineras av bostadsrätter och småhus. 
 
Göteborg ska vara en trygg, grön och vacker stad. Nybyggnation ska i första hand 
ske på redan exploaterad mark och värdefulla naturområden ska bevaras. Vid 
nybyggnation ska vi främja de upplåtelseformer som är underrepresenterade i 
befintliga bostadsområden. 
 
• 10 000 bostäder ska byggas under mandatperioden.  
• 1000 ungdomslägenheter ska byggas.  
• Antalet hyresrätter med kommunalt ägande ska öka.  
• Blandade upplåtelseformer av bostäder ska eftersträvas som ett led i att minska 
segregationen. 
• Göteborg ska främja etablering av gemenskapsboenden i nya eller befintliga 
fastigheter. 
• Kriterier ska tas fram för bostäder till nyanlända i områden som inte tar emot 
nyanlända.  



 

Bygg hyresrätter 

• Allmännyttan ska ha 1000 bostäder i produktion under 2011.  
• Fler boende till människor med funktionshinder.  
• Fortsätt reservera lägenheter enligt f100.  
• Socialt boende skall inte ge avkall på god boendemiljö. 
• De kommunala bostadsbolagen får ett specifikt uppdrag att arbeta med ett 
varierat utbud av lägenheter som är anpassade till dem som har störst behov (ta 
fram små lägenheter och att ta fram större lägenheter efter behovet) 

Bevara Göteborgs stadsmiljöer 

• Bevara stadsmiljöer med kulturellt starka värden. 
• Bevara stadsmiljöer som möjliggör billigare boende och en blandstad.  
• Ingen bebyggelse på Skansberget men anlägg eventuellt koloniträdgårdar där. 
• Bevara gröna förträdgårdar i staden. 

Rusta upp stadsdelstorgen 

• Förstärkning för att rusta upp stadsdelstorgen. 
• Utveckla kollektivtrafikförsörjning framför bilberoende för att ta sig till de 
externa torgen. 

Stadsplanering 

• Göteborg skall vara en barnvänlig stad. All stadsplanering och byggnation skall 
ske utifrån ett barnperspektiv. Samhällsplanering skall genomföras för barnen och 
med barnen. 
• Hyresrätter ska inte säljas ut i attraktiva lägen. 
• Bostadssegregationen ska brytas i alla delar av staden. 

Trafik 
Kollektivtrafiksatsningar i Göteborg ska fortsätta i syfte att bl.a. uppnå 
miljökvalitetsnormerna och förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken i 
centrala Göteborg. Kollektivtrafiken ska göras attraktivare genom ökad snabbhet, 
kvalitet, turtäthet och konkurrenskraftiga priser. Utveckling ska ske för både 
spårbunden trafik och bussar. Den ökande inpendlingen med bil måste mötas med 
en förbättrad kollektivtrafik. Partierna ska verka för en sådan utveckling på lokal, 
regional och nationell nivå.  
 
Vi strävar efter lägre parkeringstal för centrala och halvcentrala lägen i staden. 

Fördubbla resandet med kollektivtrafik 

• Utreda en framtida persontågstunnel under älven som ansluter Norra 
Älvstranden, Torslanda och Kungälv. 
• Planera byggande av Operalänken och utreda en spårväg till Backa. 
• Utreda spårvagnstrafik till Älvstranden. 

Gör Göteborg till cykelhuvudstad 

• Förbättrad framkomlighet för cykeltrafik mellan Brunnsparken och 
Drottningtorget. 
• I trafikregleringen skall cyklar prioriteras framför personbilar. Separering av 
fotgängare och cyklister. 



 

Infrastruktur 

• Verka för ytterligare kollektivtrafikskörfält i Marieholmstunneln, 
Tingstadstunneln och på Götaälvbron. 

Gratis skyttel över älven 

• Medel reserveras för att kunna beställa skyttlar och till dess så ska den ”skyttel” 
som i dag går under högtrafik vara gratis förlängas att gå under hela dagen. 

Minska bidragsberoendet 
Ökade kommunala insatser för att få ned långtidsarbetslösheten. Vi vill ta vara på 
de positiva erfarenheterna med jobbcoachning och validering och utveckla detta.  

Jämställdhet 
Vi lever i ett samhälle där kvinnor och män har olika makt inflytande och därmed 
olika reella möjligheter att påverka sin livssituation. Det finns osynliga strukturer 
som gör att kvinnor generellt har mindre makt och inflytande än män. För att 
uppnå jämställdhet gäller det att synliggöra vad som ger makt och vad som ger 
maktlöshet och omfördela makt och resurser från män till kvinnor. 
Jämställdhetspolitiken ska utvecklas i en feministisk riktning. 
 
• Alla stadens nämnder och styrelser ska arbeta med jämställdhetsintegrerade 
budgetar och uppföljningsprocesser. 
• Fortsatta satsningar ska prövas för att minska könsdiskriminerande och osakliga 
löneskillnader inom kommunens verksamheter. 
• Flickor och kvinnors idrottsutövande och fritidsintresse ska prioriteras. Större 
idrottsföreningar ska upprätta jämställdhetsstrategier för att få bidrag från 
kommunen. 
•  Alla kommunens verksamheter ska sträva efter ett mer jämställt bemötande 
samt en jämställd fördelning av resurser. 
• Jämställdhetsutbildad personal samt genuspedagoger ska finnas i alla förskolor 
och skolor (inklusive gymnasiet). 
• Arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och hot om våld ska fortsätta. 

Kvinnofrid 
Många kvinnor utsätts för hot och våld från män. För att åstadkomma förändring 
krävs förebyggande arbete med barn och unga och ett ifrågasättande 
förhållningssätt till de traditionella kvinno- och mansrollerna. 
 
• Skolan ska jobba aktivt med värderingsövningar i fråga om genus och 
jämställdhet.  
• Gymnasieskolan ska genomföra aktiviteter för att bryta könsrelaterat våld. 
Feministiskt självförsvar kan vara ett inslag. 

Personalfrågor 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme för andra 
arbetsplatser. Attraktiva arbetsplatser kräver såväl ett aktivt ledarskap som 
personalens delaktighet och inflytande, inte minst för att behålla och kunna 
rekrytera ny personal. Fokus ska vara på det ”friska” på kommunens arbetsplatser 
för att höja närvaron.  
 



 

• Kommunen ska jobba för att skapa arbetstidsförkortning inom Göteborgs Stad 
tillsammans med andra huvudmän, till exempel arbetsförmedling, 
försäkringskassa och A-kassor. Fokus är fler arbetstillfällen.  
• Den normala anställningsformen i staden ska vara tillsvidareanställning på 
heltid. 
• Andelen arbetad tid som utförs av timanställda och vikarier ska minska. 
• Förslag på strategier för minskade löneskillnader ska utredas.  
• För att öka mångfalden inom kommunens verksamheter ska avidentifierade 
ansökningshandlingar vid rekrytering användas i högre utsträckning än i dag. 

Trygghet 
Partierna är överens om att satsa på en trygg och mänsklig stad. Det pågående 
trygghetsarbetet i staden ska fortsätta under mandatperioden med 
brottsförebyggande verksamhet samt åtgärder i den fysiska miljön med bättre 
belysning, gångstråk m.m. där stadsrummet ska hållas rent från klotter och 
nedskräpning. 
Vi vill särskilt betona att alla förvaltningar och bolag ska vara delaktiga i det 
brottsförebyggande arbetet. Utsatta grupper som kvinnor, ungdomar och äldre ska 
särskilt uppmärksammas. 


