Polisen och Strängnäs kommun lovar under 2019
● Polisen lovar tillsammans med Strängnäs kommun att arbeta med de faktorer som bidrar till att
skapa otrygghet i trafiken.
● Polisen lovar tillsammans med Strängnäs kommun att under 2019 att verka för att etablera nya
båtsamverkansområden i Mariefred och Stallarholmen. Även att etablera nya
grannsamverkansområden i Strängnäs kommuns samtliga kommundelar. Genom att informera och
verka för att fler medborgare engagerar sig i de brottsförebyggande koncepten.

● Strängnäs kommun och polisen ska informera i publika sammanhang, på sina hemsidor och via
sociala medier om grannsamverkan och dna märkning. Vi kommer etablera minst åtta stycken nya
grannsamverkansområden under 2019 i Strängnäs kommun.
● Strängnäs kommun och polisen ska informera i publika sammanhang, på sina hemsidor och
sociala medier om båtsamverkan. Målsättningen är att etablera två nya båtsamverkansområden
under 2019.
● Strängnäs kommun kommer att tillhandahålla lämpliga lokaler vid utbildningstillfällen m.m. för
grannsamverkan samt båtsamverkan.
● Strängnäs kommun kommer i samverkan med polisen att genomföra minst fyra stycken
trygghetsvandringar under 2019, bland annat i resecentrum Strängnäs och Läggesta station
Mariefred.
● Polisen kommer genomföra trafikkontroller under 2019 i kommunens samtliga kommundelar
med inriktning på nykterhet, hastighet och beteende kontroller i trafiken.
● Polisen kommer genomföra minst två stycken riktade insatser mot trimmade mopeder under
2019.

● Strängnäs kommun och polisen ska träffas kontinuerligt i ett trafiksäkerhetsråd och där dela
information samt ta del av medborgarnas synpunkter och väga in dem i det fortsatta arbetet med
tryggheten och säkerheten i trafiken.


Grannsamverkan

8 stycken nya
områden etablerade
i kommunen. 4
stycken info träffar
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8 stycken nya
grannsamverkansområden
etablerade årets andra
tertial.
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etablerade årets andra
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1 båtsamverkansområde
uppstartat.
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2 stycken
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96 trafikkontroller
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kommun.
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genomfört
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kommun.

