Varför behöver vi en kommunal polis?
Brister i den nya polismyndigheten










Stark centralisering med ökat avstånd till medborgarna
Tidigare polisstyrelse och nämnder har ersatts av regionala insynsråd, vilket minskar möjligheterna till
kommunalt inflytande
Stora brister i den lokala närvaron på grund av underbemanning
Poliser kommenderas till uppdrag i andra delar av landet
Få patruller ska täcka stora geografiska områden
Trafikövervakningen är bristfällig
Kriminalpolisverksamheten klarar inte sitt uppdrag. Uppklaringen sjunker och antalet ärenden i balans
är rekordstort. Mängder av brottsoffer får inte sin sak prövad. Åklagare vittnar om brister och minskat
inflöde
Rekrytering av nya poliser går trögt

Hur komma tillrätta med nämnda brister?






Inrätta en kommunal polis som ett komplement till den nuvarande polisorganisationen
Låt polismyndigheten fokusera på den grova och organiserade brottsligheten och annan samhällsfarlig
kriminalitet samt uppgifter som idag handläggs av Gränspolisen
Polismyndigheten bör satsa mer på utredningsverksamheten
Polismyndigheten har en ingripandeverksamhet som fokuserar på allvarlig och farlig brottslighet
Inrätta en kommunal polis med ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet

Arbetsuppgifter för den kommunala polisen







Fokus på brottsförebyggande arbete
Hög närvaro och synlighet, främst i utsatta områden
Handläggning av ärenden som inte föranleder utryckning av ingripandeverksamheten
Trafikövervakning
Utredning av vissa brott som är av enkel beskaffenhet
Nära samverkan med annan kommunal verksamhet, främst skola och sociala

Fördelar med en kommunal polis









Kommunen får ett tydligt ansvar för det brottsförebyggande arbetet
Den lokala närvaron blir påtaglig
Rörligheten av personal minskar, vilket ger kontinuitet och långsiktighet
Kommuninvånarna ges ökad möjlighet till inflytande och påverkan
Lokal- och personkännedom förbättras
Ökade möjligheter att beivra brott av enkel beskaffenhet
Bistå i handräckningsärenden och andra ärenden med kommunal koppling
Minskat behov av ordningsvakter och väktare

Organisation och utbildning







Bilda en kommunal polisnämnd
Rekrytera och utse en polischef med uppdrag att bygga upp en kommunal polis
Skapa en polisiär yrkesutbildning med tydlig inriktning på den kommunala polisens arbetsuppgifter
Utbildningen bör ske i statlig regi, helst med en särskild polisskola
Polisutbildningen bör vara ettårig
Rekrytera och utbilda kommunala poliser under en treårsperiod för att nå önska numerär

