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Bakgrund 

Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är vår grundläggande 

målsättning i kommunen. 

 

I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan 

polis och kommun – för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. 

Förankringen ska ske genom att en gemensam lokal problembild skapas, i syfte att 

stödja ett effektivare gemensamt arbete för att öka tryggheten och minska 

brottsligheten. 

 

Om den gemensamma problembilden 

I december 2009 träffades en gemensam avsiktsförklaring mellan Polisen och 

Munkedals kommun. Denna har sedan följts upp i en dialog om de specifika 

problem som finns inom kommunen. I diskussionen har uppgifter om anmälda 

brott, befolkningsstatistik, lokala brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppfattning om 

olika problem i samhället samt polisens operativa underrättelserapport behandlats.  

 

Polis och kommun var därefter överens om två problemområden som ansågs vara 

mest angelägna att hantera. Det var dels otryggheten på allmän plats och dels 

ungdomsrelaterad problematik. I samverkansöverenskommenslen för 2016 ändras 

prioriteringarna till ”Stärka tryggheten på allmän plats” och ”Drog- och 

brottsförebyggande arbete med fokus på ungdomar”, vilket därmed även gäller 

åtgärdsplanen för 2016. 

 

Informationsförutsättning 
Fastställda informationskanaler mellan kommun och polis med utpekade personer. 

 

Stärka tryggheten på allmän plats för alla i Munkedals 

kommun 

Problembeskrivning 

Upplevd otrygghet behöver ses utifrån olika behov bland kommunens invånare. 

Ordningsstörning är ett problem för både allmänhet och näringsidkare. 

Fortsatt arbete är viktigt eftersom det uppfattas som verksamt och att 

ordningsstörning skulle öka om det förebyggande arbetet minskas. Ett annat 

problem är drogrelaterade frågor, som är ett område vi konstant måste arbeta på. 

 

Målsättning 

 Öka den upplevda tryggheten i kommunen. 

 Samverka kring och förebygga ordningsproblem. 

 Förebygga skador och olyckor i trafiken, med fokus på cykel- och 

mopedtrafikanter 

 Minska droganvändning bland ungdomar           

Verktyg 
 Genom ökad lokalkännedom, samverkan och insatser.  

 God kännedom om ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter.  

  Implementera Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet. 
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Aktörer i lokala BRÅ 

 Polis från lokalpolisområde Västra Fyrbodal 

 Politiker från KS 

 Säkerhetssamordnare 

 Sektorchef Barn- och utbildning 

 Socialchef  

 Sektorchef Samhällsbyggnad 

 Folkhälsostrateg 

 VD Munkbo 

 Ordf. Företagarföreningen 

 

Åtgärdsplan 

 

Åtgärder/aktiviteter Polisen Kommunen 

(Ansvarig) 

Övriga 

aktörer 

  

Uppföljning 

  

 
Arbeta för gemensam 
lägesbild vad det gäller 
brottsstatistik. 

 
Ta med brottsstatistik till 
BRÅ. 

 
Lokalkännedom, 

insamling av information.  

(IFO, Vård och omsorg, 
Sektor Barn och 
utbildning, Folkhälsa). 

 
Grannsamverkan
s-grupper. 
Båtsamverkan 

 
Genomgång på 
årets första BRÅ-
möte samt på 
höstmötet inför 
kommande 
åtgärdsplan. 

 
Tips / information. 
Exempelvis gällande fordon 
eller brottsutsatta områden. 

 
Bearbeta tips och 
information inom 
linjeverksamheten. 

 
Informera polis. 
(Samtliga i lokala BRÅ) 
Förmedla 

kommunikationskanaler 
till övriga aktörer. 
(Folkhälsoutvecklare) 

 
Lokala 
samverkans- och 
grannsamverkan

s-grupper samt 
båtsamverkan 

 
Stående punkt på 
BRÅs dagordning. 

 
Ökad synlighet. 

 
Närvaro av mobila 
poliskontoret dagtid i 
centrum en dag i  
veckan. 

  
Grannsamverkan
s-grupper 

 
Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 

 
Uppdaterade kontakt-och 
telefonlistor för BRÅ 

  
Samordnas av 
folkhälsoutvecklaren 

  
2 gånger per år 

 
Riktade insatser. 

 
Aktivt använda befintlig 
lagstiftning. LOB, 
Polislagen, ordningslagen. 

 
Agera emot polisens 
information, 
ex. LOB, narkotikabrott. 
(IFO) 

  
Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 

 
Arrangera en 
trygghetsvandring/år 
(trygghet och tillgänglighet).  
Fördela geografiskt över 
kommunen. 

 
Medverka. 

 
Arrangera.  
(Folkhälsa, hela BRÅ 
deltar) 

 
Lokala 
samverkans-
grupper, 
pensionärs-
föreningar, 
föreningar för 
funktionshinder, 
elevråd, 
föräldraråd 

 
Genomförd 
trygghetsvandring. 
Protokoll 
vidarebefordras till 
berörda aktörer. 

 
Reducera faktorer som 
skapar otrygghet  

 
Medborgardialog 

 
Åtgärder utifrån 
trygghetsvandring, 
medborgardialog och 
annan inkommen 
information. (Sektor 
samhällsbyggnad, 
Munkbo, 
säkerhetssamordnare) 
 
 
  

 
Lokala 
samverkans-
grupper 
Vägföreningar 
 

 
Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 
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Åtgärder/aktiviteter Polisen Kommunen 

(Ansvarig) 

Övriga 

aktörer 

  

Uppföljning 

  

 
Planerade evenemang 

 
Polisiär närvaro/tillsyn. 
 
Direktförverkande av 
alkohol 
 
Tillståndshantering, krav  
på ordningsvakt/vakter. 
 
Tillämpa LOB. 
 
Informera till lokala BRÅ. 

 
Stifta/nyttja lokala 
föreskrifter. 
 
Tillståndshavare, krav  
på vakter, engagera 
nattvandrare vid behov. 
 
Informera till lokala BRÅ. 
 
(IFO, Sektor Barn och 
utbildning) 

 
Föreningar som 
arrangerar 
evenemang 

 
Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 

 
Information till allmänhet. 
 
 

 
Vid behov, skolinfo. 
 
  

 
Skolorna skall arbeta 
med 
materialet Lag o rätt, 
informera föräldrar vid 
skolstart. 
(Sektor Barn och 
utbildning) 
 
Ansvara för och 
informera om 
Tipstelefonen. 

(Säkerhetssamordnare) 
 
 

  
Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 

 
Minska antalet 
drogdebuterande ungdomar 
genom aktiv samverkan. 

 
Representant från 
polisen deltar på 
Konradgruppens möten 
och är kontaktperson 
för dialog och 
samverkan.  

 
Kontinuerligt arbete 
utifrån Handlingsplan för 
det drogförebyggande 
arbetet i Munkedals 
kommun. 
(Sektor Barn och 
utbildning, IFO, 
Folkhälsa, Miljönämnden) 

 
SISU, idrotts-
föreningar, 
lokala gym, 
kyrkliga samfund 

 
Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 

 
Alternativa 
sysselsättningar. 

  
Föreningsliv, 
mötesplatser (t ex 
Stugan, Bibliotek och 
allaktivitetshus). 
(Sektor barn och 
utbildning) 

 
Föreningar 

 
Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 

 

Förebyggande samverkan. 

 

Besvara frågor. 
Delta vid behov. 

 

Deltagande i kampanjer 
som t ex Tänk Om. 
(Folkhälsa, Sektor barn 
och utbildning) 

 

Nykterhets-
förbund 

 

Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 

 
Medling. 

 
Tillfrågar. 

 
Utför. 
(IFO) 

  
Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 

 
Stärka användandet av  
cykelhjälm och mopedhjälm 

 
Sporadisk aktivitet. 

 
Rabatterade cykelhjälmar 
till nyblivna föräldrar. 
Information på alla skolor 
vid skolstart. 
(Folkhälsa, Sektor Barn 
och 
utbildning) 

 
BVC   
NTF 

 
Årlig uppföljning i 
BRÅ inför ny 
åtgärdsplanplan. 

 


