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Särskilt fokus på öppen narkotikahantering i det offentliga rummet
Medborgarlöftet är ett åtagande som Lokalpolisområde Storgöteborg Syd och Mölndals
stad ger till kommunens invånare under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som
genomförs i syfte att minska ett problem.
Medborgarlöftet är en del av Trygg 1 Mölndal en långsiktig satsning där polisen,
kommunen och invånarna samverkar för all öka den upplevda tryggheten utifrån en
gemensam lägesbild.
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Medborgarlöftet utgår från den lokala läges- och problembilden
1 den lokala lägesbilden för Mölndals stad har medborgarna, polisen och
kommunförvaltningarna beskrivit problemet med den alltmer öppna
narkotikahanteringen som tagit över det offentliga rummet.
Medborgarna: Problemet med den öppna narkotikahanteringen lyfts kontinuerligt i
olika sammanhang. Upplevelsen hos de flesta kommuninvånarna är att denna
problematik blivit mer öppen och ogenerad.
Dialog har skett med ca 600 kommuninvånare och utöver detta har ca 200 svarat på en
enkät med frågor om deras upplevelser kopplat till kriminalitet och otrygghet.
Polisen: Narkotika och annan kriminalitet kryper längre ner i åldrarna och bidrar till en
negativ utveckling av ungdomars uppväxtmiljö.
För att hindra den negativa trenden krävs samlade åtgärder, inte bara frän kommun
och polis, utan också från lokalsamhället. Trygg i arbetet är motorn för detta arbete.
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Mölndals Stad: 1 samverkan mellan befintliga förvaltningar, verka för all utveckla
arbetet med barn och ungdomar i riskzon, samt övriga individer som hamnat i
kriminalitet, missbruk och utanförskap.
Det här lovar vi
För att märkbart minska problemet med narkotikahantering i det offentliga rummet
utlovas följande aktiviteter mellan februari 2018 till januari 2019:
• Genomföra riktade insatser mot narkotikaproblematiken. Insatserna ska 1 första hand
rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare. (Polis och
kommun)
• Information till föräldrar (Polis och kommun)
• Inventering av utvalda platser för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den
fysiska miljön i det offentliga rummet. (Kommun, polis)
Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Målen följs upp kontinuerligt genom medborgardialoger.
• Minskat problem med otrygghet i det offentliga rummet, då missbrukare negativt
påverkar den upplevda tryggheten.
• Den öppna narkotikahanteringen skall märkbart minska.
• Ökad vilja från samhällets “goda krafter” att röra sig ute i den offentliga miljön.
• Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna.

Följ med i hur det går
Invånarna i Mölndals stad kan följa arbetet genom:
• Medborgardialoger
• www.polisen.se/Medborgarloften
• Facebook: Polisen Göteborg syd
• Kommunens hemsida, www.molndal.se
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