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Svar på motion nr 5/20I8 från Björn Molin (RP) om polisens

verksamhet

Sammanfattning

Motion har väckts i Kommunfullmäktige nr 5/2018 från Björn Molin (RP) om polisens verksamhet.

Motionären yrkar att Kommunstyrelsen ska kräva att en utryckningsenhet för polisen snarast skapas

belägen på den nya brandstationen.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta

1. Anse motionen besvarad i den del som åsyftar att en utryckningsenhet för polisen skapas i

Österåker i och med att kommünen fortlöpande, inom ramen för den kommunala
kompetensen, framför önskemål till polismyndigheten om att en utryckningsenhet placeras i

kommunen.

2. Anse motionen besvarad i den del som avser den fysiska lokaliseringen av en

utryckningsenhet med att kommunen är behjälplig att finna lämplig mark och/eller placering

om polismyndigheten så önskar.

Bakgrund

Motionären anför att polisen i Österåker har lagt ner sitt närpoh'skontor i Åkersberga med
svårbegripliga motiveringar. Två timmar i veckan har medborgarna möjlighet att träffa

närpolischefen på biblioteket. Motionären anser inte att dessa trygghetssatsningar fungerar på ett

tillfredsställande sätt i en kommun med 40 000 invånare.

Polisen genomgick en större omorganisation den 1 januari 2015. De 21 polismyndighetema och

Rikspolisstyrelsen ombildades till en enda myndighet, Polismyndigheten. Syftet med reformen var att

skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet,

större flexibilitet och förbättrade resultat i polisens verksamhet.

Efter reformen finns det sju polisregioner i Sverige varav en är polisregion Stockholm. I region

Stockholm finns fyra polisområden där Österåker tillhör polisområde Stockholm Nord. Nord är i
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sin tur uppdelad i sju lokalpolisområden: Norrtälje, Täby (består av Täby, Danderyd, Vallentuna,

Österåker, Vaxholm), Solna, Sollentuna, Järfälla, Rinkeby och Vällingby. Polisstationen för

Österåker ligger sedan 2016 i Täby.

Förvaltningens slutsatser

Kommunen samverkar på flera plan tillsammans med polisen, bland annat genom en
samverkansöverenskommelse. Den lägger en grund för ett arbete vars mål är minskad
brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället. Gemensamma prioriterade områden för 2019 och
2020 är ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel), brottsdrabbade och trygghet i

offentlig miljö.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare. De
framtagna medborgarlöftena i Österåker är: synligare polis? fokus på brottsdrabbade och

ökad trygghet det offentliga rummet.

Den polisiära verksamheten skiljer sig från exempelvis räddningstjänsten då polisen alltid är i

yttre tjänst. Under de senaste åren har Österåkers kommun Vid upprepade tillfällen påtalat

behovet av att ökad polisiär närvaro under framförallt sommartid när invånarantalet ökar. Hittills

har våra önskemål inte tillgodosetts vilket bland annat resulterat i att kommunen haft en utökad

social rondering.

Som kommun har vi inte möjlighet att kräva att en statlig myndighet, i det här fallet polisen,

förlägger en Viss verksamhet i kommunen. Däremot kan kommunen inom ramen för en pågående
dialog framföra Våra önskemål.

Staffan Erlandsson Kristina Eineborg

Kommundirektör Näringsliv- och utvecklingsd rektör

Österåkers kommun
|
l84 86 Åkersberga [Tel 08-5408I000

|

Fax 08-540 BIO 20
|
kommun@osteraker.se

|
www.ostemker.se

Sida 2 av 2



$\. <.Jsu._A-›. ms.“

;ggg/m, 27) V_

Roslagets motion nr 28 ställd till Kommunfullmäktige i Österåker.

P01isens verksamhet

Polisen i Österåker har lagt ner sitt närpoliskontor i Åkefsberga med
svärbegripliga motiveringar.

Två timmar i veckan får medborgarna möjlighet att träffa närpolischefen på
biblioteket och berätta om sina problem. Vidare hänvisas medborgarna till

Grannsamverkan och Polisens Facebooksida.

Till detta ska läggas en möjlighet att kontakta Trygg i Österåker, en grupp i

kommunen som består av en tjänsteman och de tre kommunalråden.

Trygg i Österåker har följande uttalade mål till medborgarna:

Österåker har nolltolerans mot brott och skadegörelse. Kommunen bedriver ett

förebyggande arbete för att öka tryggheten, minska brottsligheten och
användandet av droger. Det gör Vi bland annat genom att sprida kunskap,
utbilda, stödja olika verksamheter och delta i samarbeten. Österåkers kommun
arbetar tillsammans med polis och övriga kommuner i Roslagen för att

tillsammans öka tryggheten. Det brotts- och drogförebyggande arbetet bedrivs i

form av ett råd, Trygg i Österåker. Dessutom anlitar kommunen ett vaktbolag
för att befrämja säkerhet och trygghet för medborgarna.

Roslagspartiet anser inte att dessa trygghetssatsningar fungerar på ett

tillfredsställande sätt i en kommun med 40.000 invånare och yrkar:

att: Kommunstyrelsen kräver att en utryckningsenhet för polisen snarast skapas
belägen på den nya brandstaticnen. Vi anser att närvarande och aktiv polis är

lika Viktigt för medborgarna som ambulansverksamheten och brandförsvaret.

För Roslagspartiet

Björn Molin

Sågvägen 19 ' 184 40 Åkersberga . Tel.: 0702-21 0414 ° E-post: info@roslagspartiet.se ° www.roslagspartiet.se


