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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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