
 
 
REDOVISNING AV ARBETET HITTILLS 

MEDBORGARLÖFTE TILL 
MÖLLEVÅNGEN OCH RÅDMANSVÅNGEN 

DECEMBER 2021  

KORT OM MEDBORGARLÖFTET 

Stark polisiär närvaro, fokus på barn och unga och den lokala lägesbilden. 

Medborgarlöftet till Möllevången och Rådmansvången syftar till att öka 

tryggheten i området och minska brottsligheten. Medborgarlöftet har ett starkt 

fokus på förebyggande verksamhet kopplat till barn och unga. Åtgärderna är 

framtagna med hänsyn till områdets aktuella lägesbild, där ett av underlagen är 

resultat från polisens årliga trygghetsmätning. Löftet pågår under perioden april 

2021 till och med april 2022. 

SAMSYN OCH SYNERGIEFFEKTER 

Satsningen sker i samverkan mellan polisen, Malmö stad och Fastighetsägare 

BID Möllevången. Det har innebär att vi tillför våra specifika kunskaper, 

kompetenser och resurser i arbetet. Vi har arbetat för att skapa en samsyn och 

gemensam lägesbilden och därmed kan vi tillsammans arbeta mot våra uppsatta 

mål.  

AKTUELL LÄGESBILD 

Underlaget är polisens årliga trygghetsmätningar, till detta har vi valt att 

komplettera helhetsbilden genom att lyssna på barn, elever, boende och 

näringsidkare. Denna samlade helhetsbild är utgångspunkten för vårt arbete. 

Den aktuella lägesbilden visar främst att området präglas av öppen drogscen, 

oro kring trafik på särskilda områden och otrygg utomhusmiljö särskilt kvällstid 

på bland annat Möllevångstorget och St. Johannesplan. 

ARBETSMETOD 
Arbetet kring medborgarlöftet utgår från boken ”Samverkan i lokalt 

brottsförebyggande arbete” som BRÅ (Brottsförebyggande rådet)  tagit fram i 

samarbete med Polismyndigheten och SKR (Sveriges kommuner och regioner). 

Främst utgår det gemensamma arbetet från fyra åtgärdsplaner som 

arbetsgruppen tagit fram. Representanter från BID, polis och Malmö stad träffas 

regelbundet för att stämma av lägesbilden såväl som åtgärdsplanerna. Mellan 

träffarna arbetar respektive part med frågorna inom den egna organisationen.  

 

 

 

 

UNGAS 
DELAKTIGHET  
(MAJ 2021) 

Som ett komplement till 

arbetet engagerades elever från 

närliggande skolor, deras 

åsikter kring sin utemiljö och 

upplevd trygghet fick vi ta del 

av genom: 

8 trygghetsvandringar med  

70 elevrådsrepresentanter 

samt närmare  

500 enkätsvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bild från Trafikvettdagen, oktober 2021 
 



 

”Är det en skola så finns det en poäng med att ha ett riktigt 

övergångsställe”- om Rådmansgatan 

                    ”Det känns otryggt särskilt kvällstid” – elev om 

Möllevångstorget 

VAD SOM HAR GJORT HITTILLS I SAMVERKAN: 

□ Medborgadialog på Möllevångstorget september, samtal med boende 

och näringsidkare. September 2021 

□ Trafikvett och trafikregler för 200 femteklassare på St. Johannesplan. I 

samarbete med Rsyd, Winnet och Johannesskolon, Rådmansvångens skola 

och Möllevångsskolan. Oktober 2021 

□ Trafikkontroller utefter de område som elever pekat ut att trafiken 

upplevs otrygg. Oktober 2021 

□ Dialog och samverkansträffar kring Triangeln och St. Johannesplan, 2 

träffar två tillfällen under hösten 2021.  

□ Uppföljande träffar med elevrådsrepresentanter för se över ifall nya 

otrygga platser har tillkommit under hösten. 

□ Stödmaterial till skola kring droger har tagits fram inom SSPF. 

□ Youtube film med temat droger som är riktat till vårdnadshavare 

https://www.youtube.com/watch?v=w_8BmkTHrM0  

□ Polis på skola, en relationsbyggande, strukturerad insasts under tre 

heldagar, riktat till sjätteklassare på en skola under hösten. 

□ Trygghetsvandring med Möllevångsskolans elevrådsrepresentanter runt 

Friisgatan tillsammans med Fastighets och gatukontoret. December 2021 

 

FORTSATT ARBETE 

Vi har kunnat se stora vinster med ett strukturerat gemensamt arbetsätt, där vi fortlöpande dokumenterar alla steg och 

jobbar utefter uppsatta mål. Vidare har vi  kunnat identieferat nya områden som har behov av fördjupade insatser. Dessa 

nya områden har blivit synliga genom att vi tillsammans arbetat så strukturerat. Utmaningar som vi står inför är hur vi kan 

mäta resultat, hur ska vi återrapportera men också hur vi ser till att behålla och stärka det som redan fungerar  bra. Vi ser 

fram emot att anta utmaningarna och kommer hålla er uppdaterade. 

Läs mer om medborgarlöftet: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/maj/medborgarlofte-till-mollevangen-och-

radmansvangen-i-malmo/ 

 

 

Bild: extra trafikkontroller på platser elever 
uttrycker som otrygga  

 

 
Kontakt 

Tobias Bråhammar,  

kommunpolis vid lokalpolisområde  

Malmö Norr 

Telefon 073-348 33 66 

tobias.brahammar@polisen.se 

. 

OM SAMVERKANSPARTNERS OCH VÅRA SYFTEN 
BID Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången samverkar under samlingsnamnet BID Malmö för att öka 

trivseln i våra områden. Ett BID är en samverkan mellan flera parter för stadsutveckling i ett geografiskt avgränsat område. I vår 

Malmömodell står BID för Boende, Integration och Dialog.  

 

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i åldern främst 12–16 år. Personal från Skola, 

Socialtjänst, Polis och Fritid samarbetar för att gynna en positiv utveckling för ungdomen. SSPF Möllevångsskolan, SSPF 

Rådmansvången, SSPF Johannesskolan och SSPF Sofielundsskolan är representerade i denna samverkan.  

 

Polisen ansvarar för att ta fram medborgarlöfte. 

Medborgarlöften handlar om att lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga 

och säkra. Medborgarlöften ska bland annat öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.   
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