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§ 46
Medborgarlöfte 2018. KS 2018/73

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anta medborgarlöfte för 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2018-01-30
Förslag medborgarlöfte 2018
Sammanfattning av ärendet
Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av den samverkansöverenskommelse
2018-2019 som tidigare tecknats mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden
Region Halland och lokalpolisområde Falkenberg. Medborgarlöftet är ett åtagande
gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter
under 2018. Syftet är ytterst att öka tryggheten och minska brottsligheten, men också att
bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med
lokalsamhällets aktörer, vilket i sin tur bidrar till att på sikt ge en positiv effekt på
trygghetsskapande, kontaktskapande, brottsförebyggande och brottsutredande arbete.
Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden Region Halland och polisen i Falkenberg
lovar att utföra följande aktiviteter under 2018:
Förstärkning av det drogförebyggande arbetet inom skolan
 Droginformation till alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt i syfte att öka
kunskapen i ämnet. (kommunen och polisen)
 Ta fram ett dokument kring rutiner för brottsanmälningar i skolan, där rutinerna särskilt
tydliggörs då det finns misstanke om att någon elev använder narkotika. Dokumentet
ska förankras med alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt.
(kommunen och polisen)
Positiv utveckling i Sloalyckanområdet
 Genomförande av utvecklingsprogrammet Innovationsguiden med ett projekt som syftar
till att inhämta de boendes perspektiv. Detta ska leda till förslag på aktiviteter och
insatser som förbättrar livsvillkoren hos de boende. (Falkenbergsnämnden, kommunen
och polisen)
 Genomförande av två Gemensamhetsfester. Dessa två fester genomförs utöver vår-,
höst- och vinterfest. (kommunen)
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Ökad trygghet i Falkenbergs centrum
 Genomföra samarbetsprojektet ”Purple Flag”. Säkerhets- och trygghetsskapande
åtgärder utifrån ett jämställdshetsperspektiv är en central del i projektet. (kommunen)
 Fotpatrullering i Falkenbergs centrum vid 40 tillfällen à 15 minuter. (polisen)
Ökad trygghet för unga på fritiden
 Anordna löprundor där unga och fritidsledare springer tillsammans, vid tio tillfällen.
(kommunen)
Insatser för en tryggare trafiksituation
 Riktade, och med trafikenhet samordnade, trafikkontroller vid två tillfällen med fokus
på A-traktorer. (polisen)
 Hastighets- och nykterhetskontroller på av medborgaren önskade platser, vid tio
tillfällen. (polisen)
 En mobil hastighetstavla kommer att placeras ut vid olika platser i kommunen, vid fem
tillfällen. (kommunen)
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Medborgarlöfte 2018 tydliggör en gemensam kraftsamling kring ett antal konkreta
aktiviteter och insatser i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-02-07 och anslaget 2018-02-08.
Utdragsbestyrkande
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