
   

                                                       

 

   

 

Medborgarlöfte  

Mölndals stad  
1 februari 2021 – 31 januari 2022 

 

Särskilt fokus på motorburen problematik 

 

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-i Mölndal – en långsiktig satsning där polisen, 

kommunen och medborgarna samverkar för att öka den upplevda tryggheten utifrån en 

gemensam lokal lägesbild, LÖK (Lokal överenskommelse). 

 

Medborgarlöftet utgår från den lokala läges- och problembilden 

 

I den lokala lägesbilden för Mölndals stad har medborgarna, polisen och kommunen 

beskrivit problemet med en ökad motorburen problematik. Trafikbrott, störande musik 

och en upplevd otrygghet bland boende är några problem som lyfts. Lindome är ett 

område som nämnts i sammanhanget och även genomförd orsaksanalys belyser 

problemen. 

  

Medborgarna: Den motorburna problematiken på allmänna platser, i bostadsområden, 

i anslutning till skolor och mötesplatser skapar otrygghet. 

Dialog har skett med ett antal medborgare. Utöver detta har även kommun- och 

polisanställda fått redogöra för sina upplevelser kopplat till motorburen problematik och 

otrygghet. 

 

Polisen: Det finns mycket positivt med ett motorintresse, men det finns även 

riskfaktorer kopplade till den motorburna kulturen. Målet är att gemensamt lyfta fram 

och stödja aktuella ungdomar.  

 

Mölndals stad: I samverkan ska staden verka för att utveckla arbetet med barn och 

ungdomar som uppvisar riskbeteende samt stödja det främjande perspektivet av den 

gemenskap som motorintresset bidrar med.  



   

                                                       

 

   

 

 

 

För att gemensamt hindra den negativa trenden krävs samlade åtgärder, inte bara från 

kommunen och polisen, utan också från lokalsamhället. Trygg i Mölndal arbetet är 

motorn för arbetet. 

 

Det här lovar vi att åstadkomma tillsammans 

 
Genom tidiga, förebyggande, stödjande och repressiva åtgärder minska störmoment 
och upplevd otrygghet kopplad till motorburen problematik.  
 

• Genomföra riktade insatser mot motorburen problematik   

• Information till vårdnadshavare, skol- och fritidspersonal. 

• Inventering av utvalda platser för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i 
bostadsområden och i anslutning till skolor samt mötesplatser. 

• Utveckla samverkan mellan myndigheter och med civilsamhället i det 
förebyggande och främjande arbetet. 

• Utbilda poliser gällande EPA och A-Traktor, Mopedklasser m.m. 
 
 

Följ med i hur det går   

 

Invånarna i Mölndals stad kan följa arbetet genom: 

• Dialog med kommuninvånarna 

• www.polisen.se/Medborgarlöften 

• Facebook: Polisen Göteborg syd 

• Kommunens hemsida, www.molndal.se 
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