
Medborgarlöften 2020, uppföljning
Polisen ska öka synligheten av uniformerad polis i kommunen genom:
• Minst femtio (50) trafikkontroller med betoning på nykterhet, säkerhet och hastighet.
• Minst tjugo (20) fotpatruller i kommunen.

Vi har haft 95 trafikkontroller och gjort 24 fotpatruller.
Insatser mot narkotikarelaterad problematik:
• Polisen ska arbeta mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra 

genomförandet av narkotikabrott. Särskilt ska beaktas brott som uppstår eller begås av och kring 
ungdomar.                                                                       

• Polisen ska vid minst tio (10) tillfällen göra skol- och fritidsgårdsbesök för att förebygga 
narkotikabrott under och efter skoltid.

• Använda högstadiets och gymnasiets lokaler som träningslokaler för hund-sök i förebyggande 
syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri skolmiljö.
Vid 17 tillfällen har vi besökt skolor/fritidsgård och har vid 25 tillfällen rapporterat personer för 
någon form av narkotikabrott.
Vi har tyvärr inte använt skolans lokaler som träningslokal under 2020.

Polisen kommer arbeta förebyggande gällande inbrott i bostad/fritidhus och båtmotorstölder 
genom att:
• Anordna 2 informationsträffar om Grannsamverkan/Båtsamverkan i syfte att öka antalet 

medborgare som är med i dessa nätverk.
Vi har p.g.a. pandemin inte haft några fysiska informationsträffar men har på andra sätt 
uppmuntrat de som vill start Grannsamverkan/Båtsamverkan.
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• Kommunen ska genomföra trygghets- och tillgänglighetsvandringar tillsammans med allmänheten för 

att se över trygghetshöjande faktorer som ex. trafiksäkerhet, belysning och buskage.
Det har genomförts 2 trygghetsvandringar på skolor (Mellegården och Rossö) samt en 
trygghetsvandring i centrum med representanter från pensionärs- och funkisråd.

• Kommunen ska slutföra arbetet med cykelplan för Strömstads kommun.
Cykelplan (arbetsmaterialet) har reviderats under året och skall behandlas i TN under 2021.

• Kommunen ska kontinuerligt se över belysning på gång- och cykelvägar samt röja sly och buskage. 
Belysningen har gåtts igenom och förbättrats på några platser.
Slyröjning har bedrivits i våra tätorter för att öka tryggheten och upplevelsen av vår fina natur.

• Kommunen ska förbättra belysningen vid övergångsställen.
Några ytterligare övergångställen har fått förbättrad belysning.

• För att skapa ytterligare aktiviteter för ungdomar kommer fritidsgården under 2020 att starta upp E-
sport som aktivitet.
E-sport har startats upp samt även ytterligare verksamhet grafitti, målarkurs, musik, 
sommarverksamhet och digital fritidsgård.

• Ungdomspott där barn och unga kan ansöka om medel för att genomföra aktiviteter. 
Ungdomspotten är i drift och används men behöver marknadsföras mer.

Gemensamt: 
• Starta upp trygghetssamverkan (EST)

Samverkan kommun-polis-bostadsbolag
Trygghetssamverkan har startat upp under hösten, utveckling av arbetet pågår.
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