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Bakgrund
I december 2009 träffades en gemensam avsiktsförklaring mellan Polisen och
Munkedals kommun. Avsiktsförklaringen anger att parterna genom samverkan och
ömsesidiga åtaganden ska motverka brotts- och trygghetsproblem i Munkedals
kommun utifrån en gemensam problembild. Den gemensamma problembilden ska
bygga på kartläggning och analys av situationer och förhållanden som orsakar brott
eller otrygghet.
Med utgångspunkt från den gemensamma problembilden ska förslag på
prioriteringar och lämpliga åtgärder utarbetas.

Samverkansöverenskommelse 2021
Munkedals kommun och Polisen har tecknat en samverkansöverenskommelse för
2021. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att öka, fördjupa och utveckla
samarbetet mellan kommunen och Polisen. Därigenom ska tryggheten för
medborgare och verksamma i kommunen öka. Genom att samarbeta skapas större
effektivitet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Samarbetets
uppbyggnad ska beskrivas i en åtgärdsplan som ska tas fram årligen.

Utgångspunkter och prioriteringar i Åtgärdsplan 2021
Denna åtgärdsplan omfattar åtgärder och aktiviteter som ska genomföras under
2021. Den gemensamma problembild som kommunen och Polisen har tagit fram
som grund för detta dokument bygger på den medborgardialog som genomfördes
hösten 2019, men också på uppgifter om anmälda brott och polisens operativa
underrättelserapporter.
Munkedals kommun och Polisen har gemensamt identifierat följande områden som
prioriterade under 2021:
•
•
•
•

Trafikrelaterade problem
Polisnärvaro
Grannsamverkan
Samverka i det trygghetsfrämjande arbetet genom effektiv samverkan för
trygghet (EST)
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Åtgärder/aktiviteter

Polisen
(Ansvarig)

Kommunen
(Ansvarig)

Övriga aktörer

Uppföljning

Social insatsgrupp SSPF är aktiv och
möten hålls regelbundet

Polis deltar i styrgrupp och
arbetsgrupp.

IFO-chef

Skola, Fritid

Uppföljning i EST

Besök fritidsgård Munkedal och Dingle.

Genomförs i
linjeverksamheten,
kommunpolis ansvarig.

Ung Fritid

Uppföljning i EST

Skolbesök Kungsmarksskolan.

Genomförs i linjeverksamheten
alt. Mobila Poliskontoret,
kommunpolis ansvarig.

Kungsmarksskolan

Uppföljning i EST

Munkedals kommun och Polisen tar varje Kommunpolis
kvartal fram en gemensam lägesbild
utifrån EST.

Säkerhetsstrateg

Uppföljning i EST.

Riktade kontroller mot buskörning med
EPA-traktorer och bilar i tätorterna i
kommunen.

Genomförs i
linjeverksamheten,
kommunpolis ansvarig.

Uppföljning i EST.

Hastighetskontroller på vägar som
medborgardialogen pekat ut.

Genomförs i
linjeverksamheten,
kommunpolis ansvarig.

Uppföljning i EST.

Besök av mobila poliskontoret i Hedekas,
Dingle och Hällevadsholm.

Genomförs av Mobila
Poliskontoret,
kommunpolis ansvarig.

Uppföljning i EST.

Årligt möte med huvudkontaktombud och
kontaktombud per
grannsamverkansgrupp

Kommunpolis

Säkerhetsstrateg

Befintliga grannsamverkansgrupper

Uppföljning i EST.

Årligt uppstartsmöte för nya
grannsamverkansområden

Kommunpolis

Säkerhetsstrateg

Lokalsamhället

Uppföljning i EST.

Insats mot narkotikabruk bland
ungdomar.

Kommunpolis

Elevhälsa, SSPF

Socialtjänst, skola och
fritid.

Uppföljning i EST.

