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Ansökan från Mölndal Centrumledning AB om medfinansiering för
patrullerande ordningsvakter år 2017-2018
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen reserverar 450 tkr från sitt förfogandeanslag under 2016 och 450 tkr under
2017 som medfinansiering för bevakningskostnader i Mölndals centrum.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Mölndal får i uppdrag att under 2017 identifiera och föreslå
ytterligare trygghetsskapande åtgärder kring Mölndals centrum.
Kommunstyrelsen konstaterar även att Mölndals stad inte tar ställning till den del av ansökan
som rör år 2018.

Ärendet
Mölndal Centrumledning AB, MCAB, har i brev i april 2016 till säkerhetssamordnaren begärt
en fortsatt och utökad medfinansiering motsvarande 750 tkr per år, för patrullerande
ordningsvakter i Mölndals innerstad år 2017-2018. Det förutsätter att Mölndals Parkerings
AB bidrar med 50 tkr samt att MCAB bidrar med 100 tkr. Den samlade finansieringen på
900 tkr motsvarar den nivå som bevakningen hade under det s k ”Inför-projektet”.
Mölndals stad upphandlar bevakningstjänsten för Mölndals centrum. Nuvarande avtal gäller
till och med januari 2017 med en årskostnad på 600 tkr, där kommunstyrelsen finansierar med
450 tkr.
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2016.
Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar 450 tkr från sitt förfogandeanslag under 2016 och 450 tkr under
2017 som medfinansiering för bevakningskostnader i Mölndals centrum. Brottsförebyggande
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rådet (BRÅ) i Mölndal får i uppdrag att under 2017 identifiera och föreslå ytterligare
trygghetsskapande åtgärder kring Mölndals centrum.
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår som tilläggsförslag att kommunstyrelsen ska konstatera att
Mölndals stad inte tar ställning till den del av ansökan som rör år 2018. Förslaget antas.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att
så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Ansökan från Mölndals centrumledning AB om
bevakningstjänster i Mölndals Innerstad för 2016 och 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen reserverar 450 tkr från sitt förfogandeanslag under 2016 och 450 tkr under
2017 som medfinansiering för bevakningskostnader i Mölndals centrum.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Mölndal får i uppdrag att under 2017 identifiera och föreslå
ytterligare trygghetsskapande åtgärder kring Mölndals centrum.
Ärendet
Mölndals Centrumledning AB, MCAB, har i brev 2016-04-08 till säkerhetssamordnaren
begärt en fortsatt och utökad medfinansiering motsvarande 750 tkr per år. Det förutsätter att
Mölndals Parkerings AB bidrar med 50 tkr samt att MCAB bidrar med 100 tkr. Den samlade
finansieringen på 900 tkr motsvarar den nivå som bevakningen hade under det s k ”Införprojektet”.
Mölndals stad upphandlar bevakningstjänsten för Mölndals centrum. Nuvarande avtal gäller
till och med januari 2017 med en årskostnad på 600 tkr, där kommunstyrelsen finansierar med
450 tkr.
Beredning
Sedan 2002 har Mölndals stad och MCAB delat på kostnaden för att upphandlat bevakningsbolag ska utföra bevakning dagtid i Mölndals centrum. Den årliga kostnaden har varit
sammanlagt 600 tkr. Under 2013 och 2014 har bevakningen utökats som en del av de åtgärder
som genomförts inom ramen för det s k ”Inför-projektet”. Sammanlagd kostnad för
bevakningen dessa år har varit 900 tkr per år.
MCAB har i brev 2016-04-08 begärt fortsatt bevakning men med en återgång till den högre
nivån, 900 tkr. MCAB saknar dock möjligheter att öka sin medfinansiering och begär därför
att Mölndals stad ökar sin andel av kostnaden. MCAB har på grund av vikande antal
medlemmar inte samma ekonomiska möjligeter att samfinansiera denna. Bolaget kan bidra
med maximalt 100 tkr. Mölndals Parkerings AB har sedan 2015 bidragit med 50 tkr för den
utökade bevakningen som inkluderar parkeringshuset och har för avsikt att göra detta även
under 2017.
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Den brottsförebyggande samordnaren har tidigare lyft frågan om trygghetsskapande åtgärder i
BRÅ och där kunnat identifiera andra insatser som kan genomföras för att öka trivseln i
framförallt miljön på torget. Samverkansöverenskommelsen mellan staden och Polisen
kommer att omarbetas under 2017 och här kan ett tydligare fokus ställas på Mölndals centrum
och insatser kopplade till innerstadsmiljön.
Under 2016 tar Polisen i samarbete med staden, inom ramen för BRÅ, fram ett medborgarlöfte till Mölndalsborna för år 2017. Polisens medborgarlöfte definierar vilka åtgärder som
ska prioriteras i det brottsförebyggande arbetet. Det finns indikationer på att Mölndals
centrum tillsammans med Mölndals bro kommer att få ett särskilt fokus under 2017.
Ekonomi
MCAB begär 900 tkr per år för fortsatt bevakning i Innerstaden. Förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen under 2016 och 2017 avsätter 450 tkr per år för medfinansiering av
gemensam bevakning inom ramen för en total årskostnad på 600 tkr.
Bedömning
Stadsledningsförvaltningens bedömning är oförändrad jämfört med förvaltningens tidigare
bedömningar; bevakningsbehovet under de närmaste åren borde kunna lösas i samverkan med
berörda företag som är verksamma i Innerstaden. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen även under 2016 och 2017 avsätter 450 tkr per år för medfinansiering av gemensam
bevakning inom ramen för en total årskostnad på 600 tkr.
Förvaltningen föreslår också att Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att identifiera, föreslå
och genomföra ytterligare trygghetsskapande åtgärder kopplade till Mölndals centrum.
Expedieras till
Mölndals Centrumledning AB, Mölndals Parkerings AB
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Förvaltningschef

Lars Ekberg
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Mölndals innerstad 2017-2018
Riskanalys och omvärldsbevakning
Platsen är sedan 2015 under ombyggnation med tydlig påverkan på tillgänglighet och attraktivitet.
Platsens utbud har minskat och besökarna är färre. En konsekvens av detta är att de missbrukare
som alltid har vistats i området har periodvis blivit flera och synts mer.
1 december 2016 kommer ett tillskott på ca 900 arbetsplatser.
Strategier för att möta ändrade förhållanden
Mölndals innerstad AB avser att ta fortsätt ansvar för platsen tillsammans med Mölndals stad.
Det har tillkommit nya aktörer inom innerstadsområdet som bolaget successivt kommer att söka
samarbete med

För att hantera pågående byggprocess kommer bolaget fortsatt att arbeta aktivt
med kommunikation genom olika kanaler. På Mölndals torg finns en tydlig missbrukarproblematik
och vi rekommenderar att fler aktiviteter ska arrangeras för att motverka den problematiken samt
höja platsens attraktivitet. Annars föreligger risk att fler besökare söker sig till andra platser för
.

handel och service och att de inte kommer att söka sig tillbaka.
Verksamhetsförändringar 2018-2019
Bolagets ekonomi är baserad på serviceavgifter från befintliga fastighetsägare och verksamheter vilka
under ombyggnadsåren är påtagligt färre än under ordinarie verksamhetsår. Den begränsade
ekonomin gör att bolaget inte kan ta lika stort ansvar för gemensamma aktiviteter under byggtiden
som tidigare.
Innerstadsbolaget vill att staden tillsammans med oss arbetar aktivt med att säkerställa att den
upplevda otryggheten hanteras genom olika åtgärder där bolaget föreslår samfinansiering av fyra
event/ år och en godtagbar nivå på bevakning. Platsens julbelysning samt övrig allmänplats
utsmyckning är även den väldigt viktig att fortsätta med under ombyggnadsåren.
Uppskattad kostnad event: 600 tkr
Uppskattad kostnad bevakning: 900 tkr
Vänliga hälsningar,

Dennis Bucht
ordförande,

Anna Sköldberg
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