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Förebygga och förhindra nyrekrytering till kriminalitet, 
minska narkotikaförsäljning och motverka otrygghet 
kring Kortedala torg med omnejd.

För ett tryggare Kortedala Torg



Medborgarlöfte

Invånarna trivs och känner tillhörighet i området, men samtidigt framkommer 
viss otrygghet kring Kortedala torg. Otrygghet som bland annat handlar om 
narkotikaförsäljning, skadegörelse och oro för att utsättas för brott. 

Polisen arbetar tillsammans med andra aktörer för att motverka problematiken med 
gängrelaterad kriminalitet i den offentliga miljön, som bidrar till otrygghet och 
nyrekrytering till de kriminella grupperingarna.

Medborgarlöftet är ett åtagande mellan lokalpolisområde Nordost, socialförvaltningen 
Nordost och flera aktörer i området. 

Det här är en del av de aktiviteter vi lovar att genomföra i området: 
 
Polisen

• Utökad samverkan mellan polisen och socialförvaltningen Nordost i syfte att  
få personer att lämna en kriminell livsstil.

• Förhindra barn och unga från att vistas i olämpliga miljöer där de riskerar att 
rekryteras till kriminalitet. Rapportera oro till socialtjänst, föräldrar och skola.

Socialförvaltningen Nordost

• Samverkar med polis och skola kring barn och unga runt Kortedala torg som 
befinner sig i riskzon för att hamna i kriminalitet och/eller drogmissbruk, samt 
erbjuder insatser för de som vill lämna en kriminell livsstil.

• Ett flertal trygghetskapande insatser med extra fokus på Kortedala torg med 
omnejd kommer att genomföras.

Grundskoleförvaltningen

• Arbetar för att alla ska nå målen inom skolan och utvecklas till sin fulla potential.

• Samarbetar med polis, socialförvaltning, föreningsliv och andra aktörer för 
trygghetskapande och brottsförebyggande aktiviteter med fokus på barn och unga.

Vårt löfte till dig
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Fastighetsbolagen

• Arbetar aktivt med med tillsyn och aktivering vid torget/fastigheter flera gånger i veckan, 
för att området ska vara rent och snyggt, utan nedskräpning, klotter och skadegörelse.

• Medverkar i trygghetssamarbetet i området tillsammans med andra aktörer och 
förvaltningar, samt genomför regelbundna trygghetsvandringar.

Kulturförvaltningen

• Tillhandahåller, genom Kortedala bibliotek, en mötesplats på torget som erbjuder 
lån av medier, sittplatser och olika kulturarrangemang – för alla åldrar. 

• Samverkan med lokala aktörer och föreningar för arrangemang på biblioteket. 

Västtrafik

• Ökad närvaro av ordningsvakter och/eller trygghetsvärdar i kollektivtrafiken på 
utvalda hållplatser och vid resecentrum inom området. 

• Ge möjlighet för nattvandrare/trygghetsvärdar att under uppdrag åka fritt inom 
kollektivtrafiken, i syfte för en ökad trygghet.

Park- och naturförvaltningen

• Trygghetsskapande åtgärder, som slyröjningar vid otrygga ytor och råttbekämpning.

• Åtgärder kring skadegörelse och nedskräpning.

Läs mer och ta del av fler aktiviteter på www.polisen.se/medborgarloften



Medborgarlöfte

För ett tryggare Kortedala torg med omnejd kan du samverka tillsammans med polisen, 
Göteborgs stad och fastighetsägare. Med utgångspunkt i vad du och andra invånare upplever 
som problem genomför vi lämpliga åtgärder. Målet är att göra Kortedala torg tryggare, 
minska brottsligheten och öka förtroendet. 
 
Tillsammans ska vi:

• Förebygga och förhindra nyrekrytering till kriminalitet bland barn och unga kring 
Kortedala torg samt ge stöd för de som aktivt vill lämna kriminalitet.

• Arbeta förebyggande mot våld.

• Förhindra och minska den öppna narkotikaförsäljningen samt minska de otrygga 
platserna på torget.

• Minska klotter, skadegörelse och nedskräpning.

• Ökat förtroendet för polisen, stadens verksamheter och fastighetsägarna. 

Följ arbetet i Kortedala

www.polisen.se/medborgarloften 

Facebook: Polisen Göteborg Nordost 

Instagram: polisenstorgöteborgnordost

Tillsammans för ett tryggare Kortedala torg

Kontakta oss gärna!

Åsa Wahlund, kommunpolis, 072-575 39 14, asa.wahlund@polisen.se 

Maria Bolander, trygghetssamordnare, socialförvaltningen Nordost 

072-856 58 11, maria.bolander@socialnordost.goteborg.se


