
   

                                                           
 

Medborgarlöfte  

Centrum 2017 
 

Särskilt fokus på problem OTRYGGHET och en önskan om 

en mer SYNLIG OCH NÄRVARANDE POLIS. 
 

Bakgrund  

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen Trygg i Centrum – en 

långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen, socialresursförvaltning och 

medborgarna samverkar för att öka tryggheten.  

 

Medborgarlöftet är polisens åtagande där vi lovar att genomföra konkreta aktiviteter i 

syfte att minska de problem som kommit fram i den gemensamma lägesbilden. 

Aktiviteterna kommer att följas upp bland annat genom medborgardialoger.  

 

Lokal läges- och problembild i stadsdelen Centrum, Göteborg city 

Lägesbilden bygger på samlad information från dialoger med medborgare, 

medarbetare och olika aktörer i lokalsamhället samt statistik. Upplevd otrygghet på 

vissa platser och en tydlig önskan om fler patrullerande/synliga poliser är det som 

medborgarna i Centrum lyft fram i medborgardialoger. Otryggheten är ofta kopplad till 

narkotikabrottslighet och olika typer av ordningsstörningar.  

 

Områden som pekas ut är Kanaltorget, Östra- och Västra Nordstan samt Brunnsparken 

där det upplevs som otryggt på eftermiddagar, kvällar och nätter. Området kring 

Kungsportsavenyn upplevs som otrygg under främst fredagar- och lördagskvällar.  

Det här lovar vi 

För att minska problemet med otrygghet på utsatta platser till följd av 

narkotikabrottslighet och ordningsstörningar lovar vi följande aktiviteter: 

 

• Förstärkt polisiär närvaro i centrala staden under fredags- och lördagskvällar.  
Vårt fokus kommer vara att öka tryggheten och minska risken att utsättas för 
brott.    
 

• Vid minst 100 tillfällen ska vi genomföra insatser i syfte att öka den synliga 

polisnärvaron i området kring Kanaltorget, Östra- och Västra Nordstan samt 



   

                                                           
 

Brunnsparken.  
 

• Minst 4 större riktade insatser i centrum för att förhindra och uppdaga 

narkotikabrott på offentliga platser och i krogmiljö.  
 

Staden stödjer polisens löfte genom att: 

• Socialsekreterare arbetar i nära samverkan med polisen i de aktuella miljöerna 

• Genomföra trygghetsvandringar med fokus på fysiska förändringar i de aktuella 
miljöerna  

• Arbeta förebyggande mot droger genom information och utbildning 

 

Det här ska vi åstadkomma tillsammans 

• Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelen 

• Ökat förtroende för polisen och kommunen hos invånarna 
 

Följ med hur det går 

Medborgarna i Centrum kan följa arbetet genom: 

• Facebook: Polisen Göteborg city 

• www.goteborg.se 

• www.polisen.se/Medborgarloften 

• Medborgardialoger  
 

 

Göteborg den 7 december 2016 
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Anders Börjesson           

Lokalpolisområdeschef     


