
 

Lokal samverkansöverenskommelse 2021–2022 
Mölndals stad och Lokalpolisområde Storgöteborg syd  

Bakgrund 

Polisens grundläggande målsättning är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. 

Rättsväsendet klarar dock inte ensamma denna målsättning, den förutsätter att flera aktörer tar 

ansvar för utvecklingen mot ett tryggare samhälle. 

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har deltagit i 

beredningen av Polismyndighetens handlingsplan och pekar på att samverkansöverenskommelserna 

är en utveckling av det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet som bedrivs i de lokala 

brottsförebyggande råd som finns i många av landets kommuner. 

Den lokala problembilden är föränderlig och revideras efter behov i den lokala åtgärdsplanen. 

Mölndals stad och polisen tecknar härmed en överenskommelse om samverkan i det 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet enligt ”EST-modellen”. 

 

Kommun/Lokalpolisområde 
 
BRÅ Mölndal 
I Mölndals stad finns ett brottsförebyggande råd (Styrgrupps BRÅ). Rådet består av representanter 

från kommunens förvaltningar, politisk representation från Sociala hållbarhetsutskottet, 

räddningstjänsten, kommunens bostadsbolag samt från Lokalpolisområde Storgöteborg syd. Vid 

behov kan rådet även bjuda in andra viktiga aktörer verksamma i lokalsamhället till möten. BRÅ är ett 

rådgivande organ som har till uppgift att förse respektive nämnd med information om det 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Rådet drivs i samverkan med Lokalpolisområde 

Storgöteborg Syd och samordnas av utsedd BRÅ-samordnare.  

 
Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen är det beslutande organet i Mölndals stads brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete. Sociala hållbarhetsutskottet bereder ärenden. Brottsförebyggande rådets 

styrgrupp råder och driver i samverkan arbetet, där lokalpolisområdeschefen ingår tillsammans med 

BRÅ-samordnare och kommunpoliser. 

Samverkansgrupper: 
Till varje målområde finns det operativa grupper som arbetar med måluppfyllelse. I dessa grupper 

finns exempelvis representation av Säkerhetssamordnare, SSPF-koordinator, folkhälsosamordnare, 

områdessamordnare, fältgruppen, med flera. 

 

SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) 

Mölndals stad har ett fast forum, för informationsutbyte och gemensamt arbete mellan skola, 

socialtjänst, polis och fritidsverksamhet samt vård och omsorgsförvaltningen. Uppdraget är att tidigt 

identifiera ungdomar i riskzon, ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt missbruk 



 

eller befinner sig i destruktiva miljöer. Målet är att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, 

drogmissbruk och andra riskbeteenden. Detta forum leds av en utsedd SSPF-koordinator. 

Lokala styrgruppen SSPF  
Styrgruppen består av verksamhetschef för socialtjänsten, verksamhetschef för skolan, 

kommunpolis, avdelningschef för kultur- och fritidsverksamhet samt områdeschef för vård och 

omsorgsförvaltningen. Styrgruppen träffas två gånger per termin samt en gång tillsammans med den 

operativa gruppen. Styrgruppens uppdrag är bland annat skapa rätt förutsättningar för den lokala 

arbetsgruppens arbete. 

Lokala arbetsgruppen SSPF  
Lokala arbetsgruppen (operativa gruppen) består av enhetschefer - socialtjänsten, rektorer - skolan, 

polis, socialsekreterare hos polisen, enhetschefer – fritidsverksamhet samt samhällsarbete. Gruppen 

träffas var sjätte vecka.  

I enlighet med konceptet Kontaktpolis i skolan har Lokalpolisområde Storgöteborg syd beslutat att 

detta ska ligga på utsedd operativ polisman i SSPF med stöd från kommunpolisen i lokalpolisområdet. 

Den operativa gruppen ska tillsammans planera gemensamma insatser samt utföra och följa upp 

resultat av insatserna. 

SSPF – koordinator 
SSPF-koordinatorerna ingår i ett nätverk över Göteborg med kranskommunerna. De träffas ett par 

gånger per termin för att utbyta erfarenheter. Processledare för SSPF i Göteborg Stad är 

sammankallande.  

 

Stadsplanering/samhällsutveckling  

Parterna är överens om att samverka tidigt i samhällsplaneringsprocesser för att få med 

trygghetsfrämjande- och brottsförebyggande aspekter. Polisen ska utifrån sin kunskap om 

brottslighet och ordningsstörningar lämna värdefulla synpunkter i samhällsplaneringsarbetet.  

 

Folkhälsosamordnare 
En av stadens folkhälsosamordnare leder det lokala ANDTS-nätverket som arbetar 

förvaltningsövergripande med förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och 

spel. ANDTS-nätverket träffas 1–2 ggr/termin och arbetar med uppsatta mål inom främjande- och 

förebyggande arbete.  

 

Områdessamordnare 
I fyra av Mölndals stads stadsdelar finns en lokal samverkan med en anställd samordnare för 

områdesarbete. Deras uppdrag är att verka trygghetsskapande i nära kontakt med invånarna. De 

arbetar med förebyggande socialt arbete och underlättar för lokal gemenskap, tillit och hållbara 

sammanhang. Som en del i det trygghetsskapande arbetet kallar områdessamordnare in till lokala 

samverkansmöten där bla BRÅ-samordnare samt lokal polis deltar.  

 
  



 

Åtgärdsplan 

Trygg i Mölndal arbetar med åtgärdsplanen samt ett gemensamt medborgarlöfte som formuleras 

årligen utifrån dialog som förs med medborgare samt medarbetare inom respektive myndighet samt 

inhämtning av statistik och lokala lägesbilder. 

Utifrån framkomna problembilder upprättas en samlad åtgärdsplan som revideras fortlöpande. I 

denna specificeras områden som valts ut, målsättningen med arbetet samt respektive parts åtagande 

för att komma tillrätta med problembilden. Åtgärdsplanen ska fungera som stöd och planering i det 

gemensamma arbetet och tydliggöra mål, åtgärder, ansvar, uppföljning och utvärdering. 

Uppföljning och utvärdering 

Målen som sätts i åtgärdsplanen är såväl kort- som långsiktiga och kommer att revideras årligen 

utifrån den aktuella problembilden och i förhållande till de åtgärder som visar effekt. Rapportering av 

åtgärdsplanen kommer att ske kontinuerligt till Brå Mölndal. Övrig uppföljning och utvärdering sker 

enligt ordinarie uppföljningsstruktur i respektive organisation. 

 

Kommunikationsplan 

Samverkansöverenskommelsen och åtgärdsplanen ska kommuniceras och spridas internt i respektive 

organisation. Vidare ska en kommunikationsplan finnas för Mölndals stad respektive 

Lokalpolisområde Storgöteborg syd. 

Avtalsperiod och avtalets upphörande 

Denna överenskommelse gäller för perioden 2021-01-01 – 2022-12-31 

Överenskommelsen kan sägas upp av endera parten. 

 

Mölndals Stad Lokalpolisområde Storgöteborg Syd 
Datum Datum 
 

________________________________ _____________________________ 

Kristian Vramsten Dan Windt 
Kommunstyrelsens ordförande                                      Lokalpolisområdeschef 
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Gemensam åtgärdsplan Trygg i Mölndal 2021 – 2022  
Mölndals stad samt lokalpolisområde Storgöteborg syd Inledning 
Mölndals stad och lokalpolisområde Storgöteborg syd har gemensamt tagit fram en åtgärdsplan för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 
Innehållet är baserat på statistik från både kommun och polis, samtal med medborgare och inhämtning av kunskap och erfarenheter från tjänstemän i båda 
myndigheterna. Åtgärdsplanen revideras fortlöpande och presenteras i Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). 

 
Åtgärdsplanen – en kort beskrivning 

De problemområden som identifieras kan ofta knytas till individer och deras bakgrund gällande skola, psykisk ohälsa, droger och arbetslöshet, men även 

kommuninvånarnas upplevda otrygghet. Åtgärdsplanen belyser tre problemområden som är strategiskt viktiga i det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet. Åtgärdsplanen är ett hjälpmedel för Polisen och Mölndals stad i det gemensamma långsiktiga arbetet för ökad trygghet och 

brottsförebyggande arbete. 

I åtgärdsplanen listas under varje problemområde följande: 

• Möjliga orsaker till att problemet uppstår (utöver ovanstående orsaker) 

• Mål, konkreta åtgärder 

• Kontinuerlig uppföljning 

Prioriterade områden och målgrupper 

• Narkotika 

• Ungdomar i riskzon 

• Upplevd otrygghet i den fysiska utemiljön 
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Problembild Orsaksanalys Mål  Åtgärder Uppföljning 

Vad behöver 

vi åtgärda?  

Vad beror problemet på? Vad vill vi uppnå? Vad ska göras rent praktiskt? 
 

Vem följer upp? 

1. Narkotika Psykisk ohälsa bland unga Narkotikaförsäljning på allmänna 
platser, i bostadsområden, i 
anslutning till skolor och 
mötesplatser ska minska märkbart 

Utifrån drogpolicy genomföra 

informationsinsatser samt föra en 

löpande dialog med 

vårdnadshavare, skola och 

fritidsverksamhet kring narkotika 

Kultur- och fritidsförvaltningen - 
Folkhälsosamordnare - ANDTS,  
Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen - 
SSPF-koordinator 
Skolförvaltningen 
Polis  

Otillräckligt förebyggande 

arbete i tidig ålder mot 

narkotikamissbruk 

Nyrekrytering av barn och 

ungdomar in i narkotikamissbruk 

ska minska 

SSPF - Orossamtal Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen - 

SSPF-koordinator 

Platser som möjliggör öppen 

narkotikahantering 

 Polisiär synlighet genom 

”hotspotspatrullering” 

Polis  
 

Avsaknad av riktat 
förebyggande arbete i tidig 
ålder och mot presumtiva 
kriminella grupperingar 

 Riktade narkotikainsatser Polis  

 
Ökad efterfrågan och 
acceptans av narkotika 
 

 Öka kännedom om SSPF och VIM 

hos polisen och kommunens 

anställda. 

Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen - 

SSPF-koordinator. 

Bedriva övrigt ANDTS arbete Kultur- och fritidsförvaltningen via 
det lokala ANDTS-nätverket 
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Problembild Orsaksanalys Mål  Åtgärder Uppföljning 

Vad behöver 

vi åtgärda?  

Vad beror problemet 

på? 

Vad vill vi uppnå? Vad ska göras rent praktiskt? 
 

Vem följer upp? 

2. Ungdomar i 

riskzon 

Unga utsätter och 

utsätts för våld och 

kränkningar verbalt, 

fysiskt och på sociala 

medier 

Genom främjande, 

förebyggande, stödjande 

och repressiva åtgärder 

minska antalet unga i 

riskzon 

Stärka samverkan mellan myndigheter och 

andra samhällsaktörer i det förebyggande och 

stödjande arbetet. 

Polis, Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, 
Stadsledningsförvaltningen - BRÅ 

Unga utsätts för brott 
och begår brott  

 Öka kännedomen bland kommun- och 

polisanställda om myndigheternas arbete med 

ungdomar i riskzon 

Polis och Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen - SSPF-
koordinator 

 

Utbredd psykisk ohälsa 
bland unga 

 Bedriva SSPF-samverkans forum, Orossamtal Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen - SSPF-

koordinator 

Unga i utanförskap  Polisiära insatser Polisen 

  Bedriva Fältarbete Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen - 

Fältgruppen 

  Utveckla det våldspreventiva arbetet i staden 
 

Polis, Skolförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen,  
Skolförvaltningen, 
Stadsledningsförvaltningen – BRÅ, 
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kultur och fritidsförvaltningen,  
Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen.  

   Erbjuda meningsfull sysselsättning för unga. 
Genom kommunala aktivitetsansvaret, fånga 
upp unga som varken arbetar eller studerar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Social- 

och arbetsmarknadsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

  Kartlägga och stärka arbetet för ungas psykiska 

hälsa i samverkan med folkhälsoarbetet 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 

  Genom samverkan med kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar (KAA), söka upp 

ungdomar och unga vuxna och erbjuda 

individanpassad sysselsättning samt erbjuda 

stöd mot psykisk ohälsa. 

Kommunens aktivitetsansvarig för 

ungdomar i Mölndal, i samverkan med 

övriga förvaltningar. 
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Problembild Orsaksanalys Mål  Åtgärder Uppföljning 

Vad 

behöver vi 

åtgärda?  

Vad beror problemet 

på? 

Vad vill vi uppnå? Vad ska göras rent praktiskt? 
 

Vem följer upp? 

3. Upplevd 

otrygghet i 

den fysiska 

miljön 

Nedskräpning och 

skadegörelse 

Minskad skadegörelse i den 

fysiska utemiljön 

Skyndsamma åtgärder vid 

skadegörelse  

Tekniska förvaltningen, Serviceförvaltningen, 
Stadsledningsförvaltningen-fastighet, 
Stadsledningsförvaltningen – BRÅ 
Polis  
 

Bristande belysning De som bor och vistas i 

kommunen ska uppleva 

trygghet i den fysiska 

utemiljön 

Trygghetsperspektivet ska 

kontinuerligt lyftas och 

beaktas i stadsplaneringen 

vid pågående och nya planer 

och program. 

Tekniska förvaltningen, Serviceförvaltningen, 
Stadsledningsförvaltningen-fastighet, 
Stadsledningsförvaltningen – BRÅ 
Polis  

Skymmande växtlighet Ökad förståelse och en 

riktad prioritering av 

kommunens skötsel av den 

fysiska utemiljön. 

Trygghetsdialoger/vandringar 

med specifika teman utifrån 

framkommen oro och 

problematik. 

Kultur- och fritidsförvaltningen – områdesarbete 
Stadsledningsförvaltningen – BRÅ och 

fastighetsförvaltningen 

Polis  

Tekniska förvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Litet flöde av 

människor i det 

offentliga rummet 

   

 


