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Lokal samverkansöverenskommelse 2019-2020
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 Landsting (SKL) har deltagit i
beredningen av Polismyndighetens handlingsplan och pekar på att
samverkansöverenskommelserna kan vara en utveckling av det brottsförebyggande och
trygghetsskapande 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 trygghetsskapande arbetet enligt ”Trygg imodellen”.
Kommun/Lokalpolisområde
BRÅ Mölndal
I Mölndals stad finns ett brottsförebyggande råd. Rådet består av representanter från
kommunen och 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. Detta råd samordnas av utsedd BRÅ-samordnare.
Operativ nivå
För Trygg i Mölndal har kommunen och lokalpolisområdet ett beslutande forum i vilket
Kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen ingår tillsammans med BRÅsamordnare och kommunpoliser.
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SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) – Mölndals stad har ett fast forum för
informationsutbyte och gemensamt arbete mellan skola, socialtjänst, polis och
fritidsverksamhet. Fokus för arbetet är barn och ungdomar som skolkar, misstänks begå
brott, ägnar sig åt missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer. Detta forum leds av en
utsedd SSPF-koordinator.
Lokala styrgruppen SSPF
Styrgruppen består av områdeschef för socialtjänsten, områdeschef för skolan,
kommunpolis, områdeschef/sektorchef för fritidsverksamhet. Styrgruppen träffas två gånger
per termin.
Lokala arbetsgruppen SSPF
Lokala arbetsgruppen består av enhetschefer - socialtjänsten, rektorer - skolan, polis,
socialsekreterare hos polisen, enhetschefer - fritidsverksamhet. 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.
SSPF – koordinator
SSPF-koordinatorerna ingår i ett nätverk som träffas ett par gånger per termin för att utbyta
erfarenheter. Processledarna för SSPF 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.
Åtgärdsplan
Trygg i Mölndal med ett gemensamt medborgarlöfte som formuleras årligen utifrån
medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och lokala lägesbilder.
Utifrån problembilden 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.
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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 2019-01-01 – 2020-12-31
Överenskommelsen kan sägas upp av endera parten.

Mölndals Stad

Lokalpolisområde Storgöteborg Syd

Datum

Datum

________________________________

_____________________________

Kristian Vramsten
Kommunstyrelsens ordförande

Dan Windt
Lokalpolisområdeschef
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Gemensam åtgärdsplan Trygg i Mölndal 2019 – 2020
Mölndals stad samt lokalpolisområde Storgöteborg syd
(Levande dokument kopplat till Samverkansavtalet)
Inledning
Mölndals stad och lokalpolisområde Storgöteborg syd har utifrån slutet samverkansavtal, gemensamt tagit fram en åtgärdsplan för brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete. Innehållet är baserat på statistik från både kommun och polis, medborgardialoger samt kunskap och erfarenheter från
tjänstepersoner inom organisationerna. Åtgärdsplanen och aktuella aktiviteter skall presenteras på Brå Mölndal och revideras årligen.
Åtgärdsplanen – en kort beskrivning
Inom Mölndals stad är det inte helt lätt att peka ut områden som ligger till tydlig grund för de problem som presenteras. De faktorer som tydliggörs kan ofta
knytas till individer och deras bakgrund gällande skola, hälsa, droger och arbetslöshet. Det finns viss segregation och utanförskap men det är i begränsad
omfattning.
I åtgärdsplanen listas inte alla orsaker då det tenderar att bli repetitivt, vi beskriver istället andra möjliga orsaker knutna till varje specifikt problemområde.
De strukturella orsakerna bör dock alltid beaktas i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.
I åtgärdsplanen listas under varje problemområde följande: möjliga orsaker till att problemet uppstår (utöver ovanstående orsaker), mål/delmål, konkreta
åtgärder samt vem som ansvarar för utförandet.
I vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete använder vi metoden orsaksanalys för att på bästa sätt konkritisera problemområden för att i nästa
steg göra rätt saker för att nå bästa effekt.
Då alla områden ser olika ut är det viktigt att alla parter medverkar och tar aktiv del i samverkan för att nå bästa resultat. Det är inte bara polis och kommun
som står för aktiviteterna, även om det är de som skall vara drivande. Viktigast är att få med lokalsamhället och då inte minst alla medborgarna vars
önskemål skall ha en stor inverkan på hur vi planerar vårt arbete.
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Problembild
Vad behöver vi
åtgärda?
1. Narkotika

Dnr:

Orsaksanalys
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Övergripande
effektmål
Vad beror problemet på? Vad vill vi uppnå?

Delmål

Åtgärder

Huvudansvar

Nedbrytbara mål.

Vad ska göras rent praktiskt.

Vem ansvarar?

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

Narkotikaförsäljning
på allmänna platser
och i anslutning till
skolor ska minska
märkbart

Öka kännedom om SSPF och
VIM bland kommunens
anställda.

Kommun/polis

ANDTS arbete

Kommun/polis

Nyrekrytering av
barn och ungdomar
till kriminella
grupperingar ska
minska märkbart

Genom SSPF hålla löpande
dialog och utbildning mellan
parterna kring narkotika.

Kommun/polis

Mobila teamet

Kommun

Ungdomsinriktat fältarbete

Kommun

Orossamtal

Kommun/polis

Riktade narkotikainsatser

Polis

Polisiär synlighet

Polis

Erbjuda ungdomar alternativa
aktiviteter

Kommun

Ökad efterfrågan och
acceptans av narkotika
Psykosociala orsaker
Öde allmänna mörka
ytor som möjliggör dold
hantering av narkotika

Narkotikaanvändning
ska minska märkbart

Rökning (inkörsport)
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2. Langning av alkohol
till minderåriga

Dnr:
Liberal inställning till
alkohol bland vuxna och
brist på gränssättning
från föräldrar

Alkoholanvändandet
ska minska märkbart
bland ungdomar

Alkohol är lättillgänglig

3. Störande
Mopedåkning

4. Inbrott i bil

Brist på kunskap om
lagar och regler hos
föräldrar och barn samt
avsaknad av
gränssättning

Finansiera missbruk
Del i organiserad
brottslighet som
handlar om stöld av
dyra bilkomponenter

Minska mopedåkning
som förknippas med
otrygghet

Minska inbrott i bil
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Lagföra langare

ANDTS arbete

Kommun/polis

Motverka den
liberala
alkoholsynen bland
vuxna

Informationskampanjer riktade
till föräldrar

Kommun/polis

Riktade insatser mot langare

Polis

Ungdomsinriktat fältarbete

Kommun

Erbjuda ungdomar alternativa
aktiviteter
Samverka med
fastighets/markägare gällande
trafikhinder

Kommun

Minska störande
mopedåkning på
gångbanor,
bostadsområden och
torg
Riktade mopedkontroller

Se över belysning
och övrig miljö på
och kring utsatta
parkeringsplatser

Polis/kommun

Polis

Moppebrev
Hotspotpatrullering

Kommun/polis
Polis

Informationskampanjer

Kommun/polis

Trygghetsvandring

Kommun/polis

Bättre belysning

Kommun

Mörka parkeringar
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5. Inbrott i bostäder

Dnr:
Finansiera missbruk och
finansiera sitt uppehälle

Bostadsinbrotten ska
minska

Internationella ligor

Öka kunskap hos
boende om hur
inbrott kan
förebyggas
Öka
grannsamverkan
både i villaområden
och flerfamiljshus

6. Nedskräpning och
skadegörelse

7. Upplevd otrygghet
vid hållplatser, torg och
andra offentliga platser

Ingen känsla av
gemensamt ägande

Dålig belysning
Skymmande växtlighet
Inget gatuliv/flöde av
människor
Ungdomsgrupper och

De som bor och
vistas i Mölndals
kommun ska uppleva
närmiljön som trygg
och trivsam

De som bor och
vistas i Mölndals
kommun ska kunna
röra sig fritt och
känna sig trygga i det
offentliga rummet

Minskad
nedskräpning,
skadegörelse och
klotter i den
offentliga miljön
Öka kunskap om
sopsortering
Beakta dessa
områden ur ett
trygghetsperspektiv i
stadsplaneringen
Se över den fysiska
miljön vid
hållplatser, torg och
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Grannsamverkan

Polis/kommun

Dialog med fastighetsägare i
utökat BRÅ om möjlighet till
utökade säkerhetsåtgärder i
utsatta områden

Kommun/polis

Använda media och sociala
medier för
informationsspridning
Snabb sanering av klotter/
snabb reparation av gatlyktor
etc

Kommun/polis

Trygghetsvandringar med fokus
på specifika teman

Kommun/polis

Ordningshållande arbete vid
hållplatser, torg och andra
offentliga platser

Polis

Ordningsvakter Mölndals

Kommun

Kommun
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Dnr:
missbrukare som ”tar
över” det offentliga
rummet

8. Våld i nära relationer
(inkl.
hedersproblematik)

Frånvaro av ”kapabla
väktare”
(Rutinaktivitetsteorin)
Maktutövande/
kontrollera
vanmakt/frustration
Avsaknad av
kontroll/tillhörighet i
samhället -> kontroll
över familjen
Familjestruktur och
bakgrund
Avsaknad av kunskap
eller respekt för
mänskliga rättigheter
Biologiska/psykologiska
orsaker till
våldsutövande

Våld i nära relationer
inkl. hedersbaserat
våld/förtryck ska
minska
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andra offentliga
platser

innerstad

Öka kunskapen om
felanmälan till
Mölndals kommun

Påpeka behov av belysning och
översyn av skrymmande
buskage till rätt instans

Kommun

Öka anmälningsbenägenheten

Utbilda personal särskilt inom
IFO/Funktionshinder och
Äldreomsorg

Kommun

Arbeta med frågorna i skolan
utifrån jämställdhet/MR

Polis/kommun

Diskutera förutsättningar för att
införa policy hos fastighetsägare
gällande att motverka våld i
nära relationer: Huskurage
(förmå fastighetsägare att verka
för införande av en policy och
rutin för hur grannar ska gå till
väga när de upplever oro för
våld i nära relation)

Polis

Öka kunskapen om
mänskliga
rättigheter och
jämställdhet

Utbildning av poliser i hantering
av heder/brott i nära relation,
även uppföljning av utbildning

Polis
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9. Våldsbejakande
extremism

Dnr:
Radikalisering
Rekrytering
Världsläget
Utanförskap

Fånga upp och
förhindra hot och
våldshandlingar
kopplade till extrema
åsikter
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Sprida kunskap
internt om
problematiken

Utbildning

Polis/kommun

SSPF

Kommun/polis

Stoppa/försvåra
nyrekryteringen till
extrema grupper

Samverkan mellan kommun och
polis

Kommun/polis

Främlingsfientlighet och
rasism
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