
MÅL 16 
- Fredliga och inkluderande 
samhällen

Syftar till att främja fredliga, inkluderande och rättvisa 
samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlig-
het att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, 
religion eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att 
leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. 
För att uppnå mål 16 behöver vi samhällen som arbetar för 
att minska våld och korruption och öka rättvisan. Det är 
omöjligt att uppnå hållbar utveckling utan fred.

Sverige
Sverige är ett fredligt land med stark tilltro till rättssyste-
met, låg korruption och väl fungerande samhällsinstitutio-
ner. Sveriges omfattande vapenexport utgör däremot en 
målkonflikt i den globala strävan efter fredliga samhällen. 
Sverige har fått internationell kritik bland annat gällande 
behandling av nationella minoriteter och svag lagstiftning 
när det gäller rasistiska organisationer. Trots att Sverige 
var först i världen med att förbjuda barnaga så misshandlas 
tusentals barn i Sverige varje år. 

Antalet brott i Sverige har legat på ungefär samma nivå mel-
lan 2005 och 2015 men den upplevda otryggheten har ökat 
något under samma intervall.

Sölvesborg
Demokratiska förutsättningar och rättssäkra verksamheter 
ökar möjligheten till delaktighet i samhället. Valdeltagandet 
i det senaste kommunalvalet 2018 var 78 procent i förhållan-
de till riket där 72,7 procent deltog. 

I kommunen upplever 28 procent av invånarna mellan 16-84 
år att de avstår från att gå ut ensamma på grund av rädsla  
vilket är högre än rikssnittet på 25 procent. Trots minskad 
statistisk brottslighet finns det i kommunen en ökad oro för 
att gå ut ensamma, något man ser rapporteras likvärdigt 
i många kommuner. Att arbeta brottsförebyggande inom 
kommunen och statliga myndigheter är av stor vikt och 
man samverkar och strävar efter en gemensam lägesbild. 
Detta resulterar i att det även är viktigt att arbeta riktat och 
strukturerat med de orsaker som ligger till grund för oro. I 
kommunen arbetar vi aktivt med samverkan i det brottsföre-
byggande- och i det drogförebyggande arbetet både på lokal 
och länsnivå i olika samverkansnätverk.

År 2019 gjordes 636 orosanmälningar rörande barn och 
unga. 418 resulterade i barnavårdsutredning eller LVU och 
66 ansökningar om bistånd till hjälp och stöd för barn inkom. 
Ökningen från och med 2014 är påfallande. Något som inte 
endast förklaras med ökning av förekomst utan sannolikt 
även benägenheten att anmäla.

Trots att Sverige var ett av de länder i världens som först 
förbjöd barnaga utsätt barn för våld eller bevittnar våld i sin 
hemmiljö. Det är ett samhällsproblem som ses både inom 
förskola, skola och socialtjänst. I kommunen gjordes 388 
aktualiseringar 2018 rörande barn i åldern 0-12 år. En aktu-
alisering innebär en ansökan, orosanmälning eller begäran 
av yttrande eller information från en annan myndighet. I 
kommunen har antal anmälningar minskat över tid medan de 
ökar i länet i övrigt.

I åldersgruppen ungdomar 13-20 år inkom 213 aktualisering-
ar 2018 som även det är en minskande trend över tid. Antal 
anmälningar är lägre i kommunen än i länet men minsk-
ningstakten är representativ med länet.
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Källa SCBKälla SCB

Handläggning barn och ungdom, källa: Sölvesborgs kommun

Verksamhet- Individ - och familjeomsorgen,
Barn- och familjeavdelningen
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Utmaningar mål 16:

Arbeta för att den upplevda tryggheten ska öka.

Skapa tillfällen för medborgardialog.

Prioritera arbetet med att förebygga narkotika-
bruk/brott.

Tidigt fånga upp misstankar om barn som utsätts 
eller bevittnar våld.

Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer.

16. Skapa rättvisa och 
trygga samhällen, fria 
från krig och våld.
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