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Yttrande angående – Yrkande angående 
samverkanslokal för trygghetsarbetet i 
centrala stan 

Yttrandet 
Vänsterpartiet har upprepade gånger kritiserat att högerstyret riktar kommunens 
begränsade resurser till ordningsvakter i innerstaden. Det borgerliga styret har utsett allt 
större delar av Göteborgs stad till så kallade LOV§3-områden med patrullerande 
ordningsvakter, samtidigt som stora nedskärningar drabbar kommunens grundläggande 
ansvar inom förskola, skola, socialtjänst och fritid.  

Det enögda fokuset på att trygghet skapas av patrullerande vakter, som i hög grad arbetar 
med att avvisa personer från allt större delar av staden, har anammats av även 
Socialdemokraterna. Förslaget att Göteborgs stad även ska samordna och finansiera en 
lokal för ordningsvakterna på begäran av polismyndigheten medför ännu en förskjutning 
av ansvar mellan kommun och polis, och en förskjutning av resurser från förebyggande 
arbete till kortsiktiga och repressiva åtgärder. Göteborgs stad behöver dessutom göra 
stora satsningar på bra lokaler för välfärdens verksamheter i många delar av staden, då är 
en samlingsplats för ordningsvakter i centrum inte vad Vänsterpartiet prioriterar.  

Göteborgs stad har sedan många år tillbaka ett bra samarbete med polismyndigheten 
gällande trygghetsfrågor. Det finns ett antal forum för samverkan mellan socialtjänst, 
skola, polis och fritid i Göteborg. Vi vill bygga ett tryggt Göteborg genom insatser som 
har bevisad effekt, det gör vi genom att se till att välfärden har tillräckliga resurser för att 
kunna arbeta långsiktigt och förebyggande för alla göteborgare.   

Medan ordningsvakter kanske skapar en känsla av trygghet för vissa, leder det samtidigt 
till stor oro för andra. Brottsbekämpning och upprätthållandet av ordning på allmänna 
platser är ett svårt arbete som bör skötas av utbildade poliser. 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. Vänsterpartiet vill utveckla det utåtriktade och uppsökande arbetet för att 
öka tryggheten på allmänna platser, med fler vuxna som rör sig på gator och torg för att 
erbjuda stöd och hjälp för utsatta invånare, och som kan kontakta polisen vid behov. 
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Yttrande angående –Yrkande från S angående 
samverkanslokal för trygghetsarbetet i 
centrala stan. 
 

Ett viktigt steg i trygghetsarbete är att polis och kommun samordnar sina insatser. Syftet 
med samverkan är att tillsammans skapa ett mervärde – att åstadkomma något mer än en 
part ensam kan åstadkomma. Samverkan kan ge stora vinster, men det kan också vara en 
utmaning. Samverkan förutsätter att det finns styrning, struktur och samsyn. En 
samverkanslokal kan vara en del av den struktur som kan underlätta för samverkan att 
fungera. Vi är därför positiva till en samverkanslokal i centrala stan.  
 
Vi vill i sammanhanget lyfta den kritik vi tidigare framfört mot beslut om att använda 
stadens resurser till ordningsvakter istället för utökade satsningar inom socialt 
förebyggande arbete och trygghetsfrämjande insatser som har en mer långsiktig effekt. 
Dessutom är effekten av fler LOV§3-områden med ordningsvakter i Göteborg hittills 
mycket oklar. Vi ser därför att det är viktigt att fokus läggs på samverkan mellan polis 
och socialtjänst.  
 
Vi anser också att finansieringen av denna lokal absolut inte får ske på bekostnad av 
trygghetsarbete i de utsatta områdena i Göteborg.  
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Yttrande angående – Yrkande angående 
samverkanslokal för trygghetsarbetet i centrala stan 
Yttrande 
Under denna mandatperiod så har arbetet med innerstadens trygghet ökat. En stor och viktig 
insats för detta är införandet av LOV3-områden där patrullerande ordningsvakter hjälper 
poliser att göra ingripanden i kombination med polisens övervakningskameror. 
Ordningsvakterna fortsätter att göra skillnad och de behövs i ett läge där polisen måste 
prioritera sina resurser. Antalet områden har således successivt utökats och omfattar idag stora 
delar av innerstaden samt Järntorget och långgatorna. Detta har lett till att allt fler göteborgare 
upplever en ökad trygghet samtidigt som narkotikahandeln har störts.  

Nära samarbetet med såväl polisen som uppdragsgivaren är viktigt för att kunna göra ett gott 
arbete för ökad trygghet och säkerhet. Detta kräver samverkansytor. Det handlar om möjlighet 
för polisen att hålla i utsättningar med ordningsvakterna och fältarbetarna och en plats där 
ordningsvakterna kan hålla sig informerade kring stadens trygghetsarbete med allt från Trygg-
i-arbetet till Purple Flag-arbetet som är viktiga hörnstenar i arbetet med ett tryggare Göteborg.  

Med anledning av detta har socialförvaltningen centrum påbörjat arbete med att finna diverse 
samverkanslokaler kvällstid som dagtid. En sådan har redan upprättats på andra långgatan. En 
annan är i startskeendet genom samfinansiering med polisen. Denna lokal ska vara än mer 
centralt belägen för trygghetssamverkan. Med anledning av att detta redan är omhändertaget 
kommer vi att yrka avslag.   
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Yrkande angående – S yrkande angående samverkanslokal för 
trygghetsarbetet i centrala stan 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att - i samverkan med 
Citysamverkan, polisen, kollektivtrafiken, socialnämnd Centrum och andra 
berörda nämnder och bolag - hitta ändamålsenlig lokal i centrala 
Göteborg för samarbete mellan stadens upphandlade ordningsvakter, 
polis och socialtjänst samt trygghetspersonal inom kollektivtrafiken.  
 

2. Finansiering av lokalen sker genom centralt avsatta medel för 
trygghetsarbete och genom medfinansiering från näringslivet genom 
Citysamverkan samt kollektivtrafiken. 

Yrkandet 
Det finns ett värde i att alla aktörer får samma information och då kan få en 
korrekt bild av stämningen på gator och torg. Samverkan och informationsutbyte 
är den viktigaste nyckeln för att lösa trygghetsfrågan för göteborgarna.   

Så långt det är möjligt bör staden arbeta för att ta bort alla hinder för 
myndigheter, för att de på ett överskådligt och bredare perspektiv ska kunna se 
och agera för medborgarnas bästa. Det gäller inte bara i denna fråga utan även 
inom områden som tex svartuthyrning, bidragsbrott, illegal arbetskraft etcetera, 
listan kan göras lång.  

Det viktigaste är att något sker, i detta fall både som ett initiativ från moderata 
ledamöter i debattartikel och därefter som ett inskickat initiativ här från S. 
Sverigedemokraterna stöttar bra förslag oavsett vem som driver dessa. 
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Yrkande angående samverkanslokal för 
trygghetsarbetet i centrala stan 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att - i samverkan med Citysamverkan, polisen 
och socialnämndcentrum och andra berörda nämnder och bolag - hitta ändamålsenlig 
lokal i centrala Göteborg för samarbete mellan stadens upphandlade ordningsvakter, 
polis och socialtjänst.   

2. Finansiering av lokalen sker genom centralt avsatta medel för trygghetsarbete och 
genom medfinansiering från näringslivet genom Citysamverkan.  

Yrkandet 
De ordningsvakter som patrullerar vissa delar av centrala Göteborg, i så kallade LOV3-
områden, är bra och utgör ett i dagsläget både nödvändigt och välkommet komplement 
till polis och socialtjänst. Men det finns förbättringspotential. För att ytterligare minska 
otryggheten och göra centrala staden säker att vistas i för alla göteborgare kan den 
framgångsrika samverkan som finns byggas vidare och förstärkas. För att samarbetet 
mellan verksamheter och myndigheter ska fungera optimalt krävs en fysisk plats som 
ordningsvakter och fältassistenter kan utgå ifrån och samla alla för gemensamma 
genomgångar.  

Polisen har uttryckt intresse för och villighet att hålla i en sådan lokal och även bidra med 
viss bemanning, men själva lokalen och finansiering av denna måste komma från annat 
håll. I Stockholm finns redan en sådan lokal, belägen i Kulturhuset vid Sergels torg. 
Denna sorts samverkanslokal för trygghetsarbetet borde även finnas i Göteborg, och då 
gärna i anslutning till Brunnsparken eller Gustaf Adolfs torg. Frågan har diskuterats i 
socialförvaltning centrum, men har inte implementerats på grund av budgetmässiga skäl – 
ett tekniskt hinder som en bred majoritet av kommunstyrelsens ledamöter borde vara 
villiga att undanröja 

Såväl kommunen som andra fastighetsägare har många ändamålsenliga lokaler i den 
berörda stadsdelen. Finansieringen av lokalen kan, likt lösningen i Stockholm, delas 
mellan näringslivet och staden. Stadens del kan finansieras genom de centralt avsatta 
medlen för LOV3 arbetet.  

Trygghetsarbetet är en angelägen fråga för Göteborg som kommun och alla dess invånare. 
För att detta ska fungera är samverkan mellan just polis, trygghetsvakter och socialtjänst 
nödvändigt, och därför föreslår vi kommunstyrelsen att uppdra åt stadsledningskontoret 
att skyndsamt arbeta för att inrätta en samverkanslokal för trygghetsarbetet i centrala 
staden.  
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