
www.tidning.netVi växer med Kungsbacka8

www.aranas.se Vi växer med Kungsbacka

www.tidning.net Vi växer med Kungsbacka 9

www.aranas.seVi växer med Kungsbacka

Vid Hallandspolisen fi nns en 
politiskt vald styrelse med 
representanter från hela lä-
net, varav tre kommer från 
Kungsbacka kommun. 

Polisstyrelsen har nyligen beslutat 
att polismyndigheten ska genomgå 
vissa förändringar där bl.a. länets 
sex närpolisområden ska förstärkas. 
Det betyder att poliser och civil-
anställda även i fortsättningen ska 
fi nnas i polisens lokaler i  samtliga 
kommuner. 

De olika verksamhetsgrenarna 
vid närpolisområdena ska, så långt 
det är möjligt, integreras till en ge-
mensam helhet. Det betyder att po-
liserna inom varje närpolisområde 
ska arbeta tillsammans med samma 
mål och med samma chef. 

Dagens poliser är högt utbildade, 
skickliga yrkesutövare som ställer 
krav på arbetsgivaren. Polismyndig-

Kungsbacka är en välmående 
kommun, även utifrån poli-
sens perspektiv. Den är försko-
nad ifrån mycket kriminalitet, 
men har ändå sina speciella 
problem att brottas med.  

– Närheten till Göteborg ställer till 
det, sammanfattar närpolischefen 
Per-Arne Nilsson. 

Han basar över Kungsbackas 
ungefär 40 närpoliser, som sysslar 
med allt ifrån utredning, utryck-
ning, spaning med mera.

I Per-Arne Nilssons arbetsuppgif-
ter ingår att varje år göra en hand-

Hallandspolisen satsar på Kungsbacka

Mats Åhlund, Länspolismästare vid 
Polismyndigheten i Hallands län

heten måste därför, både i Kungs-
backa och i länets övriga kommu-
ner, vara en attraktiv arbetsgivare 
och erbjuda en god arbetsmiljö med 
intressanta uppgifter som måste va-
riera över tiden.

Halland är landets fjärde län 
utanför storstäderna. Länet är lång-

lingsplan över vilka insatser som 
särskilt behöver beaktas i Kungs-
backa. Denna välmående och hälso-
samt växande villastad med 68 000 
invånare har sina specifi ka problem 
avseende kriminalitet och bus.

– Här fi nns många tacksamma 
brottsobjekt, villor och företag, 
som drar till sig kriminella ifrån 
Göteborg. Många har förstått det 
nu och de skyddar sig bättre, för 
tyvärr kan inte vi vara överallt. Men 
vi har ett gott samarbete med BRÅ, 
säger Per-Arne Nilsson, och berät-
tar att Grannsamverkan, som ökar i 
omfattning, är ett mycket bra sätt att 
skydda sig och sin egendom. 

Alkohol och brott
Ett sätt att enkelt förebygga brott är 
att inte använda alkohol och droger 
– två andra specifi ka problem som 
Kungsbacka tyvärr delar med ett 
otal andra kommuner. 

– Här inriktar vi oss särskilt mot 
unga. Kan vi bryta ett kriminellt 
beteende tidigt är mycket vunnet. 
På helgerna är ungdomar och alko-
hol ett stort problem. Där man förr 
köpte ett sexpack folköl i butiken 
köper man nu ett fl ak importerad 
starköl. Vi vill ha tag på dem som 
säljer till ungdomarna. 

I alkoholens kölvatten följer 
misshandel, skadegörelse och fyl-
leri, men Kungsbackas närpolis ar-
betar offensivt med att beslagta all 
alkohol från minderåriga och man 
ingriper tidigt på kvällen för att 
förhindra mer bus. Man eftersträvar 
också att medvetandegöra föräld-
rarna om vad barnen har för sig. 

– Det fi nns en myt att om man 
själv köper ut till barnen så har man 
koll på vad de dricker. Det är nys. 
Då dricker de bara det först och 
langarna tillhanda håller det  sedan, 
säger Per-Arne Nilsson.

Narkotika inte ovanligt
Också narkotikan fi nner sin väg till 
Kungsbacka, ofta ifrån Göteborg.

– Nya preparat har en förmåga 
att poppa upp här innan vi märker 
av dem söderut i länet. Narkotika-
missbruk kan man tyvärr ofta dölja 
om man har pengar – man behöver  
inte stjäla ihop till knarket. Annars 
är narkotika den enskilt största an-
ledningen till att det begås inbrott i 
Kungsbacka. Om Per-Arne Nilsson 
ska uppskatta hur vanligt det är så 
tippar han på att åtta av tio inbrott 
begås av missbrukare och att dessa 
kriminella utgör en kärna av cirka 
50 personer.

– Kunde vi låsa in dem skulle 
brotten minska radikalt. Det är 
ytterligare en prioriterad åtgärd i 
handlingsplanen – att kartlägga de 
brottsaktiva och ha koll på dem, 
säger Per-Arne Nilsson. 

Mopeder kan bli ett problem
Kungsbackas fysiska utformning, 
med villastäderna utspridda över 
en stor yta, och dess unga befolk-
ning gör att många transporterar 
sig med moped. Kungsbacka är 
Sveriges näst mopedtätaste kom-
mun. De utgör inget problem i sig, 

men när de trimmas, framförs på ett 
olagligt sätt eller stjäls blir de det 
och närpolisen har därför startat ett 
projekt med särskild inriktning mot 
mopedtrafi ken.

I de allra fl esta andra hänseenden 
är Kungsbacka relativt förskonat 
från bus och ska förhoppningsvis 
förbli så. Hela arbetsstyrkan på 75 
personer ska snart fl ytta in i sina 
nya lokaler och Per-Arne Nilsson är 
övertygad om att det renderar i ännu 
bättre polisiära insatser.

– Ja, allt blir bättre: arbetsmiljö, 
att vi sitter samlat, fyslokaler och 
inte minst arrestlokaler. Vi har sett 
fram emot det här i många år.

Här för att stanna
Med det sprillans nya huset hoppas 
han att ryktena om att Kungsbackas 
närpolis ska läggas ner en gång för 
alla dör ut. 

– Så är det inte. Vi har en närpolis 
här som är tillgänglig dygnet runt. 
Till polishuset kan man komma 
från klockan sju på morgonen till 
halv elva på kvällen. Resten av tiden 
kan man ringa. 

Per-Arne Nilsson tar tillfället i 
akt att slå ett slag för polisens nya 
riksgemensamma telefonnummer 
114 14, utan riktnummer. Genom 
att ringa hit når man sin lokala polis 
varifrån man än ringer. 

– Och ring hellre en gång för 
mycket, utan allmänheten står vi 
oss slätt. Och så får vi ju resurser 
hit fördelat efter behov. Om inte 
brottet anmäls och syns fi nns det 
tyvärr inte.

Kungsbackas alldeles egna poliskår

Kungsbackapolisen stänger för fl yttning!

Under tiden fredagen 1 – söndagen 3 april,  är polishuset 
i Kungsbacka stängt för fl yttning till det nya polishuset.

Ring 114 14 om du behöver göra polisanmälan om brott, 
förlustanmälan eller har någon allmän fråga.

Besökande till reception hänvisas till polishuset Ö:a Långgatan 5 
i Varberg. Receptionen där har öppet fredagen den 1 april kl. 10 – 14.

Fr o m måndagen den 4 april fi nns Kungsbackapolisen i det nya 
polishuset.

Välkommen till Lantmannagatan 5!

smalt med sex sinsemellan mycket 
olika kommuner. Därför är det den 
lokala närpolisen ute i kommunerna 
som ska bestämma hur deras del av 
målen ska uppnås. De känner bäst 
den lokala verkligheten och vet 
vilka krav medborgarna har. När-
polisen måste självfallet samverka 
med invånarna, kommunen, det 
lokala näringslivet och med ideella 
organisationer när de lägger upp 
den lokala verksamheten. 

Mycket görs alltså nu 
för att förstärka den lokala polis-
verksamheten. En viktig del i detta 
är investeringen i ett nytt polishus i 
Kungsbacka. Självklart kommer det 
alltid att fi nnas synpunkter på hur 
polisen prioriterar och utför sina 
arbetsuppgifter. Det är bara bra. Vi 
vill gärna i dialog med invånarna i 
Halland ständigt se över hur vi ar-
betar för att bli ännu bättre. 

Polisinspektör Staffan Lingstedt, 
Kungsbacka närpolis.

Närpolischef 
Per-Arne Nilsson 
gläds över att det 
nya polishuset 
står färdigt. 

till polisinspektör Staffan 
Lingstedt, Kungsbacka närpolis.

Hur länge har du verkat i 
Kungsbacka som närpolis?

– Sedan 2000.

Hur trivs du med det?

– Alldeles förträffl igt!

Hur känns det att fl ytta in 
i ett nytt polishus i Kungs-
backa?

– Det känns mycket bra. Det 
blir ett lyft för alla. Nya fräscha 
lokaler är alltid positivt.

Vad kommer det att inne-
bära tror du?

– Jag kan tänka mig att fl era 
poliser lockas att tjänstgöra i 
Kungsbacka.

Man kan se det nya po-
lishuset med dess direkta 
närhet till stadskärnan 
som ett viktig symbol: poli-
sen satsar på Kungsbacka. 
Vad tror du om det?

– Kungsbacka har vuxit kraftigt 
de senaste åren så det här ger 
rätt signaler. Det nya polishuset 
har en bra placering som jag tror 
alla tycker om – såväl allmänhe-
ten som vi inom kåren. 
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