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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2014.177
Datum: 2015-11-02
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Uppvaktning av polismyndighet för ökad polisnärvaro
Sverigedemokraterna har motionerat för ökad polisnärvaro i Ale.
Med anledning av den pågående omorganisationen inom polisen och det nybildade
lokalpolisområdet Kungälv/Ale kommer frågeställningarna i motionen att bearbetas i ett
gemensamt arbete mellan kommunen och polisen i Kungälv/Ale
Detta arbete bedöms på sikt skapa bättre förutsättningar för tillit och förtroende mellan polis och
allmänhet. Effekten kommer sannolikt att kunna mätas i kommande trygghetsmätningar. I nuläget
finns det ingen anledning att vidta några ytterligare åtgärder tillsammans med polisen.
De åtgärder som föreslagits i motionen stämmer till stora delar överens med det arbete som nu
startats upp. Motionen bör därför anses vara besvarad.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2015-11-02.
Motionen

Ärendet expedieras efter beslut till:
Alexandra von Schéele
För vidare hantering
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Bakgrund
Sverigedemokraterna har den 29 september 2014 motionerat om ökad polisnärvaro i Ale kommun.
·

Man ville i motionen att kommunstyrelsens ordförande skulle uppvakta beslutande
polismyndighet för att öka polisnärvaron i Ale samt

·

Kommunen i sin dialog skall påtala behovet av en närpolis i Ale.

Polisen i Sverige omorganiserades den 1 januari 2015 och blev en gemensam polismyndighet för
hela landet. Som en konsekvens av den nya organisationen organiseras nu också det lokala arbetet
om. Ale har tidigare tillhört Polisområde Göteborg/Nordost tillsammans med Partille kommun. I
den nya polisorganisationen som kommer att ha en region för Västra Götaland och Halland
kommer Ale tillsamman med Kungälv att bilda ett lokalpolisområde. Detta nya lokalpolisområde
som kommer att benämnas Kungälv/Ale kommer att operativt tas i drift den 25 januari 2016.
För att förbättra det gemensamma arbetet har polisen tillsammans med Brottsförebyggande rådet,
BRÅ utarbetat en modell för hur samverkan mellan polisen, kommuner och invånarna kan
utvecklas. Modellen bygger på att polis, kommun och invånare tillsammans arbetar igenom
samtliga sex steg från 1 - 6.
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Den nya modellen syftar till att grundligt ta reda på fakta innan arbetet direkt startar upp med olika
aktiviteter och åtgärder. Arbetet skall resultera i att polisen ingår i medborgarlöften med invånarna
i respektive kommun om en eller flera löften om aktiviteter som man kommer att genomföra
under kommande år.
Polisen i Kungälv/Ale har tillsammans med kommunen kommit överens om att så fort den nya
polisorganisationen kommit i operativ drift starta upp arbetet med kartläggning och lägesbild för
att skapa bra förutsättningar för samarbete och polisarbete i Ale i framtiden.

Samråd/samverkan
Samråd har skett med polisen

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Arbetet kommer att genomföras med befintliga resurser

Barnperspektivet
Barnets bästa är en naturlig utgångspunkt i arbetet. Barn kommer att ges möjlighet att komma
med sina synpunkter i det kommande arbetet. Därmed anses § 12 i barnkonventionen uppfylld
som anger att barnen skall höras i relation till ålder och mognad.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser mycket positivt på polisens initiativ till ett mer grundläggande gemensamt arbete.
Detta arbete bedöms på sikt skapa bättre förutsättningar för tillit och förtroende mellan polis och
allmänhet. Effekten kommer sannolikt att kunna mätas i kommande trygghetsmätningar. I nuläget
finns det ingen anledning att vidta några ytterligare åtgärder tillsammans med polisen.
De åtgärder som föreslagits i motionen stämmer till stora delar överens med det arbete som nu
startats upp. Motionen bör därför anses vara besvarad.
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