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Yttrande angående – Förslag till områden för LOV3ansökningar
Yttrandet
Socialdemokraterna välkomnar att staden går vidare med LOV3-ansökningar för fler områden.
Ordningsvakterna har varit ett viktigt komplement till trygghetsarbetet runt Brunnsparken och
Nordstaden. Både media, ordningsvakterna själva och många andra har vittnat om att
ordningsvakterna uppskattas av förbipasserande, närboende och handlare i området. Enligt polisen har
den förstärkta ordningen dessutom lett till att den tidigare utbredda narkotikahandeln har minskat
drastiskt i området, vilket är ett tydligt tecken på att insatsen fått önskvärd effekt. Vissa fragment av
samma narkotikahandel har tvingats flytta till andra områden i centrala staden – områden som saknar
ordningsvakter. Den föreslagna utökningen kommer därmed bidra till att Göteborgs offentliga rum blir
tryggare och att människor känner mindre oro över att vistas i eller färdas genom den centrala staden
efter mörkrets inbrott.
Ordningsvakterna åtnjuter ett blocköverskridande stöd från en stor majoritet av partierna i
kommunfullmäktige. Detta är viktigt att poängtera. De partier som av ideologiska eller symboliska
skäl har upphöjt motståndet mot ordningsvakter på offentlig plats till dogm, bortom sakliga argument,
besitter - även gemensamt - ett begränsat stöd i stadens folkvalda församling. Samma
partikonstellation beklagar dessutom att störande eller farliga personer har avvisats eller tillrättavisats
av ordningsvakterna, vilket är talande för vems rätt till det offentliga rummet man sätter först. För
Socialdemokraterna är det självklart att laglydiga medborgares rätt till trygghet i sin egen stad går före
kriminellas rätt till fortsatt brottslig verksamhet eller ordningsstörande personers rätt att fortsätta vistas
på en viss plats. Det är uppseendeväckande och förunderligt att inte denna inställning åtnjuter unisont
instämmande i kommunfullmäktige.
Högerstyret bör genom detta få sig en tankeställare kring det kloka och rimliga i att, mot andra förslag,
tillsätta samma partier till en oproportionellt hög andel av stadens representanter i det så kallade
trygghetsrådet. En annan sammansättning, enligt de förslag som Socialdemokraterna och
Demokraterna gått fram med under det senaste året, hade uppenbarligen lett till större enighet kring en
långsiktig trygghetspolitisk linje för staden. Vi beklagar att partipolitiska intressen och förlegade
samverkansavtal har fått stå i vägen för en möjlighet till bred uppslutning kring huvuddragen i
otrygghetsbekämpningen.
Det säger sig självt att ordningsvakter inte utgör en helhetslösning på otrygghetsproblematiken i
Göteborg; för att ta itu med denna krävs förebyggande, repressiva och rehabiliterande åtgärder i stor
skala, vilka vi socialdemokrater drivit igenom som en del i vår uppgörelse med de borgerliga partierna

om den nya skatteprognosen. I socialnämnderna och de tidigare stadsdelsnämnderna har utbyggd
fältverksamhet, mer uppsökande arbete, bekämpning av narkotikaanvändning och stöd till unga i
riskzon länge varit en fundamental del av vår politik. Men dessa insatser står inte i konflikt med fler
ordningsvakter i fler områden.
De kommunalt finansierade ordningsvakterna syftar primärt till att avlasta polisen i de delar av staden
som kännetecknats av narkotikahandel, fylla, rån och allmän otrygghet på offentlig plats.
Socialdemokraternas förhoppning är att denna avlastning kan ge polisen rimlig möjlighet att allokera
sina resurser till att bekämpa den organiserade brottsligheten, våld i nära relationer, sexköp, trafficking
och andra grova brott. Alla partier som är intresserade av att bekämpa den grova kriminaliteten bör
inse att polisen och kommunen behöver samverka, exempelvis genom LOV3-områden. I längden
menar vi dessutom att den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på polisen, och inte minst
den återuppbyggnad och expansion som skett av polisutbildningarna, lär minska behovet av
kommunalt finansierade ordningsvakter i Göteborg. Få, om ens några, trygghetsinsatser kan mäta sig
med fler poliser på stadens gator och torg.
Slutligen vill vi betona vikten av att ordningsvakterna så snart som möjligt även kan placeras ut i fler
stadsområden. Även i stadens förorter och i den så kallade mellanstaden förekommer öppen kriminell
verksamhet och otrygghetsskapande beteenden på offentlig plats, vilket framförallt drabbar
arbetarklassinvånare och utrikesfödda. Vi ser också behovet av att ordningsvakterna som insats
kompletteras med fler omdaningar av den fysiska miljön i staden - exempelvis genom att bygga bort
mörka arkader, rensa upp buskage nära gångvägar och förbättra belysning.
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Tilläggsyrkande angående – LOV3-områden
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att kommunicera med berörda
parter/instanser för att säkerställa att de är införstådda med vikten av att
ansökningar skickas beträffande förnyelse av tillfälliga LOV3-tillstånd när
dessa tillstånd närmar sig att löpa ut.

Yrkandet

Det är mycket viktigt för Göteborgs stad att de människor som bor, arbetar
och/eller besöker Göteborg kan röra sig fritt och säkert både inom och till och
från staden.
Efter åratal med ökad kriminalitet infördes runt om i Sverige väktare på en rad
offentliga platser/områden enligt bestämmelserna kring LOV3 (eller paragraf-3
områden som de även är kända som). Insatserna har visat sig haft en positiv
inverkan vad gäller tryggheten i berörda områden.
Det finns även i Göteborgs stad ett flertal områden som omfattas av tillfälliga
tillstånd enligt bestämmelserna för LOV3/paragraf 3 områden. Ett flertal av dessa
tillfälliga LOV3 tillstånd löper dock ut inom en snar framtid. Några tillstånd har till
och med redan löpt ut nu under innevarande vecka.
Gällande de områden som ansökts om på uppdrag av Göteborgs Stad så finns
en rutin att förnya ansökan för dessa via polisen inför att de löper ut. Det är viktigt
att allt görs för att trygga miljön för människor i sin vardag i och runt Göteborg.
Göteborgs stad får därför (genom SLK) i uppdrag att kontakta andra berörda
parter/instanser som ansökt om LOV3-områden inom Göteborg och påtala vikten
av att alla tillfälliga LOV3 tillstånd förnyas.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

1 (1)

Kommunstyrelsen

Yrkande

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet)

2021-03-24

Ärende 2.2.8

Yrkande angående – Förslag till områden för
LOV3-ansökningar
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att avbryta och avveckla allt arbete med LOV3områden.
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
2. Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen att i samverkan med polisen
identifiera och föreslå områden för LOV3-ansökningar förklaras fullgjort.
3. Centralt avsatta medel för uppdraget tillgängliggörs för avrop från socialnämnderna
för trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och uppsökande arbete.

Yrkandet
Under 2020 har göteborgarna kunnat läsa i media om att miljön runt Nordstan och
Brunnsparken upplevs som lugnare, medan miljön runt Järntorget och Långgatorna
upplevs som stökigare. Slutsatsen som det borgerliga styret drar av detta är att införandet
av ordningsvakter har varit lyckad. Det borgerliga styret har i sin budget för 2021 gett
uppdrag att ansöka hos polisen om fler LOV3 förordnanden för att ordningsvakterna ska
kunna röra sig på fler områden, samt avser att se över möjligheterna till mer
kameraövervakning.
Det stämmer att den upplevda tryggheten ibland ökar genom insatser som ordningsvakter
och kameror, men det viktigaste att prioritera är åtgärder som stärker den faktiska
tryggheten. Kommunstyrelsens årsrapport visar att endast ca 11% av ordningsvakternas
ärenden under hösten har handlat om brottsrelaterade händelser eller
omhändertaganden/gripanden. 49% av ärendena handlar om ordningsrelaterade händelser,
där ”avvisade personer” och ”tillsägelse, tillrättavisade personer” är vanligast. En stor del
av ärendena, hela 46%, går till allmänna händelser i huvudsak ”administrationsärenden”
utan mer djupgående beskrivning. Effekten av att ha patrullerande ordningsvakter i
centrala Göteborg har varit att människor som upplevs som störningsmoment har flyttat
sig från Nordstan till annan plats, företrädesvis området kring Järntorget.
Vi anser inte att Göteborgs Stads resurser ska gå till att vakter ska skuffa runt människor
från plats till plats, utan fokusera på att lösa problem. Brottslighet och ordningsstörningar
hanteras bäst av polismyndigheten, som i sin tur skulle behöva utökade resurser, medan
kommunen har kompetens och ansvar för de sociala dimensionerna. En del av de
människor som upplevs som störningsmoment i det offentliga rummet har behov av stöd,
hjälp, vård eller andra mötesplatser som idag inte tillgodoses fullt ut.
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Majoriteten av ärendena som ordningsvakterna har hanterat under hösten skulle ha kunnat
hanteras av personer med utbildning inom det sociala området för att förbättra
möjligheten att ge stöd, råd eller hjälp istället för att avvisa och tillrättavisa människor. Vi
rödgrönrosa vill se mer resurser till Göteborgs fyra nya socialnämnder som har i uppdrag
att arbeta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande, men istället har dessa drabbats av
nedskärningar. Med tillräckliga resurser skulle socialnämnderna kunna utveckla sitt
uppdrag med uppsökande arbete genom kommunens fältpersonal, samt genom de
samarbetsavtal som finns med civilsamhället. Vi delar det borgerliga styrets ambition att
ha mer av personal synlig i stadsrummet, inte minst på platser där många människor rör
sig, men vi anser att ordningsvakter är fel personalkategori.
Stadsledningskontoret har fullgjort budgetuppdraget att utreda fler LOV3-områden. Vi
rödgrönrosa föreslår att Göteborgs Stad därmed kan avbryta arbetet med vakter, och
istället låta ansvariga nämnder rikta fokus på verkningsfullt trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande arbete, både med ett kortsiktigt och långsiktigt fokus.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-03-09
Diarienummer 1670/20

Handläggare:
Anna Walther, Magnus Ericsson
Telefon: 031-368 02 78, 031-368 06 29
E-post: anna.walther@stadshuset.goteborg.se,
magnus.ericsson@stadshuset.goteborg.se

Förslag till områden för LOV3-ansökningar
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontorets förslag på nedanstående geografiska platser i centrala
Göteborg som lämpar sig som förordnandeområden för ordningsvakter enligt 3 §
lagen (1980:578) om ordningsvakter godkänns.
- Nordstaden
- Lilla Bommen
- Nordstans norra entré
- Drottningtorget och Norra Hamngatan
- Innanför Vallgraven öster om Västra Hamngatan
- Kungsportsavenyn med omnejd
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att ansökan sker om förordnande
av ordningsvakt enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter avseende de områden
som framgår av punkt 1 ovan.
3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med Polismyndigheten och
socialförvaltningarna, löpande hantera befintliga områden och ombesörja att
ytterligare ansökningar görs inom ramen för anvisad finansiering i
kommunfullmäktiges budget.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2020 om Göteborgs Stads budget för år
2021. I budgeten fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Polisen,
identifiera och föreslå områden för LOV3-ansökningar. I budgeten för 2021 har
kommunfullmäktige angett att ambitionen är att utöka antalet områden och att staden
därför ska ansöka om fler LOV3-områden, dels i innerstaden och dels i utsatta områden.
För detta har 50 miljoner kronor avsatts i budgeten.
I detta tjänsteutlåtande redovisas de geografiska platserna i centrala Göteborg som
stadsledningskontoret i samverkan med Polismyndigheten har identifierat som lämpade
som förordnandeområden för ordningsvakter enligt 3 § lag (1980:578) om ordningsvakter
(LOV), i fortsättningen kallade LOV3-områden. De föreslagna områdena är Nordstaden,
Lilla Bommen, Nordstans norra entré, Drottningtorget och Norra Hamngatan, Innanför
Vallgraven öster om Västra Hamngatan, Kungsportsavenyn med omnejd.
För att underlätta processen i det fortsatta arbetet föreslås kommunstyrelsen besluta att
stadsledningskontoret får i uppdrag att löpande hantera befintliga LOV3-områden, dels i
samverkan med Polismyndigheten och socialförvaltningarna, ombesörja att ytterligare
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ansökningar görs utifrån intentionerna i kommunfullmäktiges budget inom ramen för
anvisad finansiering. Finansiering sker genom att stadsledningskontoret avropar från
centralt avsatta medel på 50 miljoner kronor i fullmäktiges budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Målsättningen i 2021 års budget är att utöka antalet LOV3-områden i Göteborgs Stad och
staden ska därför ansöka till Polismyndigheten om fler LOV3-områden, dels i innerstaden
dels i utsatta områden. För detta har 50 miljoner kronor avsatts i budgeten.

Stadsledningskontorets bedömning är att införandet av LOV3-områden väntas inverka
positivt på invånarna och stadens ekonomi, både för lokala näringsidkare, boende och
besökare i områden som omfattas av förordnanden med stöd av 3 § LOV. Närvaro av
tjänstgörande ordningsvakter enligt 3 § LOV i staden bedöms vara ekonomiskt gynnsam,
då deras närvaro förväntas ge trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter, vilket
bland annat kan medföra minskad skadegörelse i områdena, något som i sin tur kan bidra
till lägre kostnader för sanering vid klotter och återställandekostnader på grund av andra
typer av skadegörelse. Närvaro av ordningsvakter kan även verka brottsförebyggande mot
tillgreppsbrott, butiks- och personrån samt övriga brott mot person i publika miljöer,
såsom exempelvis misshandel och ofredanden. Får det brottsförebyggande arbetet effekt
kan det i sin tur bidra till kringeffekter såsom minskade samhällskostnader i övrigt
(polisiära resurser som ej behöver tas i anspråk, minskade kostnader för sjukvård,
minskade sjukskrivningar till följd av skada, lägre försäkringskostnader, färre rättsliga
processer etc.).
Stadsledningskontoret bedömer att budgeten för de föreslagna områdena kommer uppgå
till uppskattningsvis 3/5 av totala kostnaden för samtliga LOV3-områden, då inbegrips
även nuvarande LOV3-områden i centrum. Dock kommer avsatt budget på 50 miljoner
kronor understigas, då delar av budgetåret redan har förflutit.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Stadsledningskontorets bedömning är att införandet av LOV3-områden har en positiv
inverkan för den allmänna tryggheten i och i anslutning till de områden som omfattas.
Införandet av LOV3-områden väntas inverka positivt på stadens verksamheter vad avser
trygghet. Invånarnas sociala relation mellan varandra väntas få en positiv effekt i och i
anslutning till de områden som omfattas av 3 § LOV. Den ökade tryggheten bedöms
påverka samtliga åldersgrupper positivt vad gäller hälsa, mänskliga rättigheter, mångfald
och integration.

Bilagor

1.
2.
3.
4.

Lägesbild
LOV3-områden - Kungsportsavenyn, Götaplatsen med omnejd
LOV3-områden - Innanför vallgraven öster om Västra Hamngatan
LOV3-områden - Operan, Casinot, Drottningtorget, Västra Nordstan

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

2 (5)

Ärendet

Stadsledningskontoret har i samverkan med Polismyndigheten identifierat områden i
centrala Göteborg lämpliga för ansökan om förordnande med stöd av 3 § LOV. Om
kommunstyrelsen ställer sig bakom de föreslagna områdena kommer
stadsledningskontoret att ombesörja att ansökan görs för att dessa områden ska
godkännas som LOV3-områden. De geografiska områden som avses framgår i bilagorna
2-4 till detta tjänsteutlåtande.
Utöver ett ställningstagande beträffande de nu föreslagna områdena föreslås
stadsledningskontoret får i uppdrag att, i linje med fullmäktiges budget i samverkan med
Polismyndigheten och socialförvaltningarna identifiera ytterligare områden och gå vidare
i ansökningsförfarandet för att de ska bli förordnade som LOV3-områden.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fick av kommunfullmäktige 2017-09-14 § 24, Dnr 1383/16, i uppdrag
att hos Polismyndigheten ansöka om att områdena Brunnsparken - Gustaf Adolfs torg
med intilliggande kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget skulle utgöra platser enligt
3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV).
Polismyndigheten beslutade den 29 juni 2020 efter ansökan från Göteborgs Stad om
förordnande av ordningsvakt enligt 3 § LOV för tjänstgöring vid fyra geografiska platser
i centrala Göteborg (Brunnsparken, Gustaf Adolfs torg, Kronhuset samt Kanaltorget).
Ordningsvakternas arbete har bland annat genom statistik visat sig vara effektivt i ett
trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Den 17 februari 2021 beslutade
Polismyndigheten också om förordnande av ordningsvakt enligt 3 § LOV för tjänstgöring
vid Järntorget med omnejd.
Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2020 om Göteborgs Stads budget för år
2021. I budgeten gavs kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Polisen,
identifiera och föreslå områden för LOV3-ansökningar. I budgeten för 2021 har
kommunfullmäktige angett att ambitionen är att utöka antalet områden och att staden
därför ska ansöka om fler LOV3-områden, dels i innerstaden och dels i utsatta områden.
För detta har 50 miljoner kronor avsatts i budgeten. I detta tjänsteutlåtande redovisas de
geografiska platserna i centrala Göteborg som stadsledningskontoret i samverkan med
Polismyndigheten har identifierat som lämpade som förordnandeområden för
ordningsvakter enligt 3 § LOV. I detta tjänsteutlåtande föreslås också en fortsatt
hanteringsordning av arbetet med att identifiera och ansöka om lämpliga områden
avseende ordningsvakter enligt 3 § LOV.

Geografiska platser i centrala staden

Stadsledningskontoret har genom samverkan med Polismyndigheten identifierat områden
lämpade att ansöka om som förordnandeområden enligt 3 § LOV, se bilaga 1.
Stadsledningskontoret förordar att följande geografiska platser i centrala staden bör ingå i
ansökan till Polismyndigheten om sammanhållet bevakningsområde. Platserna är
sammanlänkande av angränsande gaturum för att ge ordningsvakterna en möjlighet att på
ett rättssäkert och effektivt sätt förflytta sig på och mellan platser för att utföra sina
uppdrag. Platserna och hur dessa länkas samman framgår av kartmaterial, se bilaga 2–4.

Nordstaden, Lilla Bommen Inom hela ytan, förutom redan befintliga områden (Gustaf
Adolfs torg, Kronhusbodarna och Kanaltorget) innefattas. Norra Hamngatan till
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Packhusplatsen, vidare upp till Jussi Björlings plats, samt vidare ned längs Östra
Hamngatan fram till Postgatan.
Lilla Bommen-området, inom Västra Sjöfarten, Lilla Bommens hamn, Götaälvbron och
Göta älv.
Nordstans norra entré inklusive Kanaltorgsgatan och området mellan Kanaltorgsgatan
och Östra Hamngatan (på/avfarten Göta älvbron), inklusive grönområdet mellan
Kanaltorgsgatan och Östra Hamngatan.
Drottningtorget och Norra Hamngatan där ytan mellan hållplatsområdet, Clarion
Hotel Post, Burggrevegatan fram till och med Nils Ericsonsgatan, fram till kanalen väster
om hållplatsområdet ingår. Norra Hamngatans spårområde (ej hållplats), öster om Östra
Hamngatan fram till och med Kvarnbron.
Innanför Vallgraven öster om Västra Hamngatan där hela ytan samt samtliga gator,
förutom Brunnsparken, fontänbron och Lejontrappan, innefattas.
Kungsportsavenyn med omnejd där hela Kungsportsavenyn omfattas, inklusive
Kungsportsbron i norr och Götaplatsen i sin helhet i söder.
I norr även ytan kring Stora teatern och Bältesspännarparken (samt angränsande ytor).
Teatergatan i sin helhet, Arkivgatan i sin helhet, Stenhammargatan i sin helhet fram till
Götaplatsen inklusive samtliga sammanbindande gator.
Vidare norrut och öster om Kungsportsavenyn, mot Johannebergsgatan,
Johannebergsgatan fram till Berzeliigatan.
Berzeliigatan från Johannebergsgatan fram till Götaplatsen.
All yta och sammanbindande gator mellan Södra Vägen och Avenyn, från hörnet
Berzeliigatan och Södra vägen, norrut, till och med Södra Allén.

Fortsatt hanteringsordning

Inför ansökan om förordnandeområden av ordningsvakter enligt 3 § LOV sker samverkan
med Polismyndigheten för att identifiera lämpliga områden. I detta tjänsteutlåtande
föreslår stadsledningskontoret nya förordandeområden i stadsområde Centrum, för att
efter ett beslut i kommunstyrelsen kunna gå vidare med en ansökan om att dessa områden
ska få ordningsvakter förordnade i enlighet med 3 § LOV. Nästa skede i processen är att i
samverkan med Polismyndigheten identifiera LOV3-områden i övriga staden, det vill
säga i stadsområde Nordost, Sydväst samt Hisingen. För att underlätta arbetet med att
dels förvalta befintliga områden och dels att identifiera och ansöka om nya områden
föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag, som en del av sin verkställighet att i
samarbete med Polismyndigheten och socialförvaltningarna identifiera och ansöka om
nya områden enligt 3 § LOV, dels i innerstaden och dels i utsatta områden. Finansiering
sker genom att stadsledningskontoret avropar från centralt avsatta medel på 50 miljoner
kronor i kommunfullmäktiges budget.
När processen med ansökningar till Polismyndigheten om förordnandeområden enligt 3 §
LOV är fullgjorda och om Polismyndigheten ger bifall åt stadens ansökningar, återstår att
tjänstgörande ordningsvakter ska genomgå en veckas utbildning inom områden som ur
stadens och polisens perspektiv är aktuella att ha kunskap om för uppdraget, för ett
trygghetsfrämjande, relationsskapande och konflikthanterande arbete. Denna utbildning
är utöver ordinarie ordningsvaktsutbildning. Vid eventuell omsättning av
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ordningsvaktpersonal kommer liknande utbildning bli aktuell för tillkommande
ordningsvakter.
Stadsledningskontoret kommer att löpande följa upp och återrapportera framdrift i arbetet
till kommunstyrelsen.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret har i samverkan med Polismyndigheten identifierat områden i
centrala Göteborg lämpade som förordnandeområden enligt 3 § LOV.
Nästa skede i processen är att i samverkan med Polismyndigheten identifiera ytterligare
LOV3-områden i övriga staden, det vill säga i stadsområde Nordost, Sydväst samt
Hisingen. För att underlätta arbetet med att dels förvalta befintliga områden och dels att
identifiera och ansöka om nya områden föreslås stadsledningskontoret få i uppdrag, som
en del av sin verkställighet att i samarbete med Polismyndigheten och
socialförvaltningarna identifiera och ansöka om nya områden enligt 3 § LOV, dels i
innerstaden och dels i utsatta områden.
Stadsledningskontoret avropar från centralt avsatta medel på 50 miljoner som finns i årets
budget. Budgeten för 2021 är ansenlig, men då förfarandet är komplicerat från
identifiering av lämpliga områden till beslut, upphandling och driftsättande finns risk att
större delen av budgetåret har förflutit innan stadsledningskontoret har kunnat fullgöra
kommunstyrelsens uppdrag i sin helhet.

Lisbeth Nilsson

Eva Hessman

Direktör Utveckling av stadens verksamheter

Stadsdirektör
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Lägesbild
Göteborgs Stads befintliga 3 § LOV-områden i centrala staden har sedan starten i augusti 2020
bedömts ha fått önskad effekt ur ett kontaktskapande, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
perspektiv. Statistiken från de första fem månaderna (augusti till december 2020) med ordningsvakter
förordnade enligt 3 § LOV i dessa områden visar att de flesta rapporterade händelser återfinns i
kategorin allmänt, där bland annat serviceåtgärder såsom olika typer av hjälp till allmänheten ingår
samt övergripande tillgänglighet i trygghetsskapande syfte. Den näst vanligast förekommande
kategorin står ordningsrelaterade händelser för, såsom exempelvis avvisanden och avlägsnanden av
personer som stör den allmänna ordningen med stöd av 13 § polislagen. Samverkan med polisen sker
på daglig basis och ordningsvakterna fungerar som ett komplement till de polisiära resurserna inom
befintliga 3 § LOV-områden.1
Precis som förutspått har inte problemen med narkotikahandel och olika typer av ordningsstörningar
försvunnit i och med att ordningsvakter förordnats enligt 3 § LOV inom vissa områden, utan det har
skett en förflyttning av problembilden till angränsande områden där ordningsvakterna för närvarande
inte har befogenhet att ingripa. Det är bland annat i dessa områden som stadsledningskontoret har
identifierat att behov finns att ansöka hos Polismyndigheten om förordnandeområden enligt 3 § LOV.
Det gäller som exempel omgivningarna kring Kronhuset, där problematiken delvis har förflyttat sig till
de nordvästra delarna av Västra Nordstan. Det har även skett förflyttningar av problembilden till
Fredstan, Kungstorget och Kungsportsplatsen samt mot Nordstan och Centralen.
Avsikterna med att förordna ordningsvakter enligt 3 § LOV på de platser som stadsledningskontoret
förordar är för att försvåra för dem som begår brott och ordningsstörningar, underlätta för
ordningsvakterna att agera och därmed öka tryggheten för medborgarna i områdena i sin helhet.
Betonas bör att upplevelsen av trygghet är individuell och påverkas av faktorer såsom människors
förutsättningar, livserfarenheter och strukturer. Inga grupper är homogena och den enskildes
upplevelse av trygghet kan variera mycket inom olika grupper.
Nordstaden, Lilla Bommen
Området vid Nordstans norra entré består i huvudsak av en större trottoar, cykelväg, infart till
parkeringshus och infart till lastgata samt Kanaltorgsgatan och ett mindre grönområde. I området är
det i perioder grupper av människor som samlas och upplevs som hotfulla och störande för
omgivningen. Även personer som har avvisats från köpcentret uppehåller sig här.
Västra Nordstan består blandat av bostäder, restauranger, opera, casino, butiker och kontor. Statistik
från Polismyndigheten visar att våldsbrott, skadegörelse, tillgrepps- och narkotikabrott är brottsformer
som förekommer i området. Utöver och i samband med brottslighet förekommer olika former av
ordningsstörningar. I områdena är det i perioder grupper av människor som samlas och upplevs som
hotfulla och störande för omgivningen.
Enligt Bostadsbolagets hyresgästenkät från 2020 svarade över 65 procent av de tillfrågade boende i
Västra Nordstan att den personliga tryggheten i området på kvällar/nätter inte var så bra eller att den
var dålig. Resterande 34 procent upplevde tryggheten kvälls/nattetid som mycket bra eller ganska bra.2
Västra Nordstan utmärker sig jämfört med övriga bostadsområden i stadsdelen, där en klar majoritet
av de boende i övriga områden känner personlig trygghet i området kvällar och nätter.
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Securitas årsrapport 2020.
Trygghetsbetyg Bostadsbolaget 2020.

De senaste åren har trygghetsvandringar genomförts i Västra Nordstan, den senaste år 2019, där
representanter från bland annat boende i området, fastighetsägare, polis, fältgruppen samt
representanter från dåvarande stadsdelsförvaltning Centrum deltog. Under vandringen talades det om
platser där det finns återkommande problem med otrygghet.3
Arkaden vid korsningen Köpmansgatan och Torggatan upplevs som mörk och trång. Platsen har setts
användas som tillhåll för rökning, drogbruk och urinering. Problemet med gäng i arkaden upplevs ha
ökat markant under de senaste två till tre åren. Arkaden ner mot Östra Hamngatan beskrivs ha samma
problematik. Vid arkaden på Spannmålsgatan förekommer det häng av ungdomsgäng. Det upplevs
som otryggt att röra sig i området kring Övre Spannmålsgatan. Det finns uppfattning om att trappan
vid Övre Spannmålsgatan undviks och att vägen norröver (Klädpressaregatan) används istället. En
deltagare i trygghetsvandringen berättade även att den hört om många som väljer att inte gå av vid
Lilla Bommens hållplats utan åker vidare till nästa just för att undvika gå genom Västra Nordstan.
Runt gaveln på byggnaden ovanför Mjölnaregatan och Övre Spannmålsgatan finns det flera
gömställen och trappor. Enligt boende i området sker drogförsäljning på gräsytan dygnet runt.
Parkeringsplatsen längst upp på Övre Spannmålsgatan används för langning. Platsen har problem med
nedskräpning och används även för urinering. Deltagarna berättade att källaringången på gaveln inte
används kvällstid på grund av otrygghet.4
Norra delen av Smedjegatan har tidigare upplevts vara ett tillhåll för gäng, viss problematik finns
fortfarande kvar i området då det finns flera gömda utrymmen där. En del förbättringsarbeten har
gjorts i området vid Kronhusparken. Dock berättade flera deltagare att de sett öppen narkotikahandel
och brukande av narkotika i parken. Verksamma i området kring Tyska kyrkan uppgav att de ofta ser
folk som hänger vid det östra hörnet bakom kyrkan, där de röker, skräpar ned och det misstänks även
pågå narkotikahantering där.5
En del av problematiken med otrygghet i Västra Nordstan har gått att åtgärda genom förbättringar av
den fysiska miljön, men i och med att vägar och gränder är äldre finns det vissa begränsningar i vad
man kan göra genom fysiska åtgärder på fastigheter och gator. Generellt upplevs det finnas en stor
problematik avseende bruk och försäljning av narkotika i området.6
Den polisiära statistiken för området Västra Nordstan och Lilla Bommen avseende anmälda brott inom
kategorierna våld, narkotika, skadegörelse och tillgrepp (exklusive butik) samt övriga brott mot person
visar att antalet anmälda brott har legat på en relativt jämn nivå mellan 2017 och 2020 (högsta
noteringen år 2018 med 1074 anmälda brott, näst högsta noteringen 2020 med 916 brott). De mest
anmälda brotten rör skadegörelse genom klotter, innehav av narkotika samt narkotikabrott eget bruk.
Brotten begås ganska jämnt fördelat över veckans dagar och mellan 09 och 21 sker de flesta brotten.7
I området i anslutning till operan finns ett befintligt 3 § LOV-område, som dock ej täcker den östra
delen och baksidan av operan. I området finns problem med ordningsstörningar av olika slag,
obehöriga som uppehåller sig vid entrén, narkotikahantering, berusade personer, skadegörelse, stölder
med mera, vilket bidrar till en känsla av otrygghet för personal och besökare. Problemen tenderar även
att dra sig vidare ned mot Casino Cosmopol.
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Det som medborgarna ofta nämner som otrygga platser i dialoger är området i och omkring Inom
Vallgraven (hela området innanför Vallgraven, Nordstaden och upp till Lilla Bommen). Där upplever
många en otrygghet på eftermiddagar, kvällar och nätter.8
Drottningtorget och Norra Hamngatan
Drottningtorget är en större kollektivtrafikknutpunkt i direkt anslutning till centralstationen, som även
tillhandahåller allmänna toaletter, pressbyrå, hotell, restaurang och gatukök. Centralstationen,
uppgången från gångtunneln och busstorget är idag ett 3 § LOV-område med brottsproblematik.
Statistik från befintligt 3 § LOV-område visar att antalet ordningsstörningar av olika slag under 2020
totalt uppgick till närmare 10 000 tillfällen9.
Genomströmningen av människor från centralstationsområdet till och från kollektivtrafikknutpunkten
Drottningtorget är naturlig och pågår ständigt. I närområdet kring centralstationen, Nordstans
hållplatsområde, mynningen från gångtunneln som leder från Nordstans köpcentrum och i dagligt tal
kallas ”Karelen” finns omfattande problematik där ungdomsgäng och unga vuxna uppehåller sig på
platsen med regelbundenhet, uppträder ordningsstörande, hanterar narkotika och skapar otrygghet för
allmänheten. Ansökan om förordnande av ordningsvakter enligt 3 § LOV i centralstationens
närområde syftar till att ge ordningsvakter större möjlighet att agera i anslutning till redan befintligt 3
§ LOV-område som finns i och kring centralstationen.
Av polisens statistik för området Östra Nordstan, centralen och Drottningtorget för 2020 framgår att
anmälda brott mot person, tillgrepp, skadegörelse samt narkotikabrott har sjunkit något under den
senaste fyraårsperioden (totalt 2452 anmälda brott 2017 och 2020 var det 1790 st). De mest
förekommande brotten är brott mot narkotikastrafflagen (innehav), olika typer av stölder, brott mot
narkotikastrafflagen (eget bruk), olika typer av skadegörelse samt misshandel. Brottsligheten fördelar
sig ganska jämnt över veckans dagar och tidpunkten för när flest brott begås är mellan kl 12 och 21.10 I
polisiär statistik över ”hot spots”, brottsplatser gällande våld i offentlig miljö i lokalpolisområde
Göteborg City för 2020, utmärker sig Drottningtorget med den tredje högsta noteringen i centrala
Göteborg och Norra Hamngatan ligger på en sjundeplats i samma statistiska underlag.11
Innanför vallgraven öster om Västra Hamngatan
Innanför vallgraven och öster om Västra Hamngatan består området blandat av bostäder, restauranger,
uteställen, butiker, shoppingcenter och kontor. Statistik från Polismyndigheten visar att våldsbrott,
skadegörelse, tillgrepps- och narkotikabrott är brottsformer som förekommer i området. Utöver och i
samband med brottslighet förekommer olika former av ordningsstörningar. I områdena är det i
perioder grupper av människor som samlas och upplevs som hotfulla och störande för omgivningen.
Fastighetsbolaget Hufvudstaden har väktare som genomför områdesbevakning till fots mellan kl 15-24
i området mellan Fredsgatan, Drottninggatan, Östra Hamngatan, Södra Hamngatan, Östra Larmgatan,
Lilla Drottning- och Kyrkogatan, P-Hus City, Stora Nygatan, Harry Hjörnes Plats samt
Kungsportsplatsen. Främsta fokus med åtgärden har varit på att göra platsen till ett område som känns
tryggt och trevligt att besöka.12
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Mellan klockan 15 och 19 är det oftast många besökare i området. Väktaren har mellan dessa
tidpunkter varit behjälplig gällande vägvisningar, tillsett att stora ungdomsgrupperingar som kan se
avskräckande ut inte bildas samt fått bort ordningsstörande personer från området. Väktaren har också
arbetat mycket med att stävja narkotikahantering på gator med färre besökare, till exempel Lilla
Kyrkogatan och Stora Nygatan.13
Mellan klockan 19 och 24 har väktaren jobbat mycket med att synas i området för att förebygga
skadegörelse, narkotikahantering och ordningsstörningar. När väktaren har påträffat personer som inte
kunnat ta hand om sig själva på grund av berusning har tjänstgörande ordningsvakter i närheten varit
behjälpliga med att omhänderta personerna.14
Enligt den polisiära statistiken från 2020 avseende våldsbrott samt övriga brott mot person, narkotika-,
skadegörelse- samt tillgreppsbrott (exklusive butikstillgrepp) i området mellan Västra Hamngatan och
Slussbron har den legat på en relativt jämn nivå från 2017, med den högsta noteringen 2018 (2252 st)
och lägsta noteringen 2020 (1697 st). De vanligast förekommande brottskoderna för området är
skadegörelse, narkotikabrott (innehav och bruk), olika typer av stölder och misshandel. Brottsligheten
är fördelad över större delen av den geografiska ytan.15
I polisiär statistik över ”hot spots”, brottsplatser gällande våld i offentlig miljö i lokalpolisområde
Göteborg City för 2020, utmärker sig Östra Hamngatan och Kungsportsplatsen. Platserna ligger bland
de sex främsta när det kommer till denna våldskategori. Även Kungsgatan finns med i statistiken över
de tio mest drabbade av våld i offentlig miljö.16
Kungsportsavenyn med omnejd
Kungsportsavenyn med omnejd består blandat av bostäder, restauranger, uteställen, butiker och
kontor. Statistik från Polismyndigheten visar att våldsbrott, skadegörelse, tillgrepps- och
narkotikabrott är brottsformer som förekommer i området. Utöver och i samband med brottslighet
förekommer olika former av ordningsstörningar. Detta främst i samband med krogbesök och då efter
midnatt. Brottsligheten förekommer såväl på Avenyn samt på dess parallellgator, där i perioder
grupper av människor samlas och upplevs som hotfulla och störande för omgivningen.
Enligt den polisiära brottsstatistiken för Avenyområdet med parallell- och tvärgator till Avenyn från
Bältesspännarparken upp till Götaplatsen har antalet brott inom kategorierna våld, narkotika,
skadegörelse och tillgrepp (exklusive tillgrepp i butik) samt övriga brott mot person årligen gått ned
från 2017 till 2020. I toppen på statistik över de mest anmälda brotten för området ligger bland annat
skadegörelse, brott mot narkotikastrafflagen i form av bruk och innehav, olika typer av stölder och
misshandel. Brotten sker övervägande under helger, övriga veckodagar är de relativt jämnt fördelade.
De vanligaste tiderna för när brott begås är från kl 00:00 till 06:00. I övrigt fördelar sig brottsligheten
ganska jämnt över dygnet mellan kl 09:00 och 23:59.17
I polisiär statistik över ”hot spots”, brottsplatser gällande våld i offentlig miljö i lokalpolisområde
Göteborg City för 2020, utmärker sig detta område. Vasagatan ligger högst i statistiken, följt av
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Kungsportsavenyn.18 Enligt uppgift från medborgarna nämns ofta att området kring Kungsportsavenyn
upplevs som otryggt under främst fredags- och lördagskvällar.19

Polisen statistik ”Våld i Offentlig miljö Lokalpolisområde Göteborg City 2020”.
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