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Trygghetskväll Mölndals innerstad 

Bakgrund 
Samverkan för trygghet i kollektivtrafiken (STK) startades våren 2021 med anledning av 
ökad problematik i Mölndals innerstads resecentrum. Lägesbilden som då arbetades fram 
visade på att problematiken i resecentrumet till viss del sammanhör med problematiken 
under Mölndals bro (mot Gallerian). Tillsammans med Västtrafik och Polisen startade 
brottsförebyggande samordnaren upp en samverkan för att arbeta aktivt för ökad trygghet 
och säkerhet på nämnda platser.   

Lägesbild 
Platsen Mölndals bro västra (vid ingången till bland annat Mölndals Galleria) har under 
flera år varit skräpigt, dammigt, flertalet kullerstenar låg i högar ovanpå grusad mark och 
det fanns stora gropar i marken. Framkomligheten var därmed kraftigbegränsad och 
platsen luktade starkt av mänsklig avföring då den använts som uppehållsplats av 
missbrukare. En del besökare för handeln valde aktivt att undvika platsen.  
 
Evenemanget trygghetskväll 

Trygghetskvällen ägde rum den 26 oktober och arrangerades av Mölndals stad genom 
brottsförebyggande samordnaren tillsammans med Lokal polis och Västtrafik. Kvällen 
genomsyrades av trygghet, värme och gemenskap.  

Syfte 
Trygghetsvällen fokuserar på att ge Mölndalsborna samt de som vistas och verkar i 
Mölndals innerstad en möjlighet att träffa oss som arbetar för deras trygghet och säkerhet. 
Kvällen är även ett tillfälle för professionella att samla in besökarnas åsikter och 
trygghetskänsla över platsen och resecentrumet. 

 
Trygghetskvällen är en del av flera åtgärder i arbetet med STK för att öka närvaron på 
platsen och bidra till ökad trygghetsupplevelse, med anledning av lägesbilden. Val av plats 
för trygghetskvällen var Mölndals bro västra med anledning av att platsen sjangserats 
kraftigt över tid. STK arbetet pågår för att snabbt skapa förbättringar i den fysiska miljön 
och verka för att missbrukarna på platsen kan hänvisas till annan plats, som de har varit 
med och tyckt till om.  

Besökarna informerades om kommande åtgärder för platsen, exempelvis förbättrad 
belysning, ökat underhåll, en förbättrad samverkan mellan bevakningsbolagen, asfaltering 
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av ytan närmast gallerian med gångstråk till Essity, en kommande hänvisningsplats samt 
att vi har en pågående översyn gällande Hela människans lokalbehov, då deras nuvarande 
lokaler kommer att rivas frampå. Till våren planeras fönstertvätt av glaspartierna vid 
resecentrumet samt utbyte av armaturer och ökad belysning. Besökarna erbjöds även att 
besvara en kort enkät om trygghet i innerstaden.  

Medverkade 

• Västtrafik – säkerhetschef, trygghetssamordnare, bevakning, biljettinformation och 
försäljning och trygghetsvärdar. 

• Mölndals stad – brottsförebyggande samordnare, planchef, gatuingenjör, 
näringslivssamordnare, fältgruppen och trygghetsvärdar.  

• Polisen – Biträdande områdeschef och kommunpolis 
• Räddningstjänsten Mölndal 
• ICA kvantum, Mölndal 
• Citycon (Gallerian) 
• Hela Människan  
• Essity 
 

Resultat 

Det är svårt att uppskatta antalet besökare som flödar igenom evenemanget, men ett jämt 
flöde av människor stannade till och samtalade med oss från start fram till ca. 19:30, sedan 
avtog besökarna, troligen med anledningen att de flesta butiker stänger kl. 19:00. De flesta 
besökarna ville hellre föra en dialog kring platsen än att besvara en enkät. Ålder på 
besökarna var från små barn i barnvagn till äldre personer och samtliga uppskattade 
kvällen och tyckte det var både trevligt och bra att vi fanns på platsen.  

Kvällen bjöd på korvgrillning sponsrat av ICA Kvantum, serverades av Hela människan 
med hjälp av deras gäster. Citycon arrangerade en bemannad pysselhörna med Halloween 
tema och återbruk. Essity pratade om deras insatser och bidrag till trygghet, berättade om 
företaget och deras produkter. Fältgruppen informerade om deras uppdrag och satsning 
#arduok, om utsatthet i ungas parrelationer. Brottsförebyggande samordnaren genomförde 
tillsammans med polisen en enkät om trygghet i Mölndals innerstad och förde dialoger 
med besökarna om hur de upplever platsen och besvarade frågor. Planchef, gatuingenjör 
och näringslivssamordnaren minglade runt, besvarade på frågor om vad som händer med 
platsen och MIMO-projektet. Trygghetsvärdarna minglade runt, nätverkade och berättade 
om deras verksamhet. Västtrafik informerade om zon systemet, hur de arbetar 
trygghetsskapande i Mölndal, berättade om vilken arbetsuppgift ordningsvakter har 
gentemot trygghetsvärdar varpå båda var representerade under kvällen. Räddningstjänsten 
pratade om brandsäkerhet, visade upp brandbilen, delade ut julkalendrar och brandhjälmar 
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till de yngre besökarna.  

Enkätsvar 

Enkäten besvarades av 29 personer. Där majoriteten av svarande var män, 62,1%. Svaren 
bör ses som en liten fingervisning på nuvarande läge i innerstaden i och med det mycket 
låga svarsantalet. Enkäten kommer att skickas ut i lokala forum för att få in fler svar och 
möjliggöra jämförelse med tidigare undersökningar.   

 

Av dessa 29 personer upplever 72,4% Mölndals innerstad som trygg dagtid, 17,2% varken 
eller och 10,3% otrygg. Den rapporterade otryggheten handlar om missbruksproblematik 
och att platsen under Mölndals bro är dåligt skött och luktar illa. 

Stapeldiagrammet nedan visar på otrygg/trygg upplevelse av Mölndals innerstad kväll/natt 
där 1 är mycket trygg och 5 är mycket otrygg. 2 st. svarande har valt att inte svara på 
frågan då de inte vistas på angiven plats under kväll/natt.  59,2% upplever Mölndals 
innerstad som otrygg på kväll/natt.  
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De mest otrygga platserna enligt enkätsvaren är i rangordning: 

1. Under Mölndals bro mot gallerian 
2. Resecentrum 
3. Under Mölndals bro, östra sidan 
 
På dessa platser önskas förbättrad belysning, utveckla en trygg och trivsam fysisk miljö 
med ett ökat flöde av människor och ordningsvakter.  

Slutord 

Samtliga deltagande aktörer ser kvällen som lyckad och vi inkluderade alla målgrupper 
vilket känns fantastiskt. Den mest förekommande frågan var ”vad kommer ni göra med 
den här platsen” och syftade då till ytan under bron och inte MIMO-projektet.  

För framtida arbete tar vi med oss att utvecklingen av platsen under Mölndals bro västra 
behöver kommuniceras ut ännu mer än vad som gjorts/görs idag. Vi tar även med oss från 
kvällens dialoger att det finns en tydlig önskan om att platsen ska få ett syfte som ökar liv 
och rörelse och inte enbart bestå av parkeringar.  
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