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Lokal nämnd Falkenberg

Tjänsteskrivelse Förslag till Medborgarlöfte 2021
Förslag till beslut
Lokal nämnd Falkenberg beslutar att
- anta förslag till medborgarlöfte 2021.

Sammanfattning
Medborgarlöftet ses som en utveckling och förstärkning av den
samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Falkenbergs kommun,
Lokal nämnd Falkenberg och lokalpolisområde Falkenberg avseende perioden
2020-2023. Detta är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun
och utgörs av ett antal konkreta aktiviteter under 2021, och det tar sin
utgångspunkt i parternas gemensamma lägesbild.
Lokal nämnd Falkenbergs bidrag till årets löfte är att i samarbete med Suicide
Zero genomföra utbildningen “Våga fråga” digitalt vid fyra tillfällen.
Utbildningen öppnar upp för samtal runt psykisk ohälsa och tar upp fakta och
myter om självmord samt hur man som medmänniska kan stötta och prata
om svåra frågor. Målet med utbildningstillfällena är att öka kunskapen och
minska stigmatiseringen kopplad till psykisk ohälsa. Vidare att öppna upp för
samtal kring psykisk ohälsa och hur självmord kan förebyggas.

Bakgrund
Samverkansöverenskommelse med tillhörande medborgarlöfte
Lokal nämnd Falkenberg undertecknade i januari 2020 en fortsatt
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samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Falkenberg och
Falkenbergs kommun med avtalstid från 2020-2023.
En del i samverkansavtalet innebär att parterna årligen avlägger ett gemensamt
medborgarlöfte. Medborgarlöften handlar generellt om att lyssna på vad de
som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig
trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och involvera
medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.
Medborgarlöftet tar avstamp i parternas gemensamma lägesbilder. Polisens
medarbetardialog och medborgarenkät samt den pågående pandemin har
också vägts in i arbetet.
Medborgarlöftet består av konkreta och tidsatta aktiviteter Det finns också en
koppling till våra tre övergripande mål för samverkan;
- minska brottsligheten
- öka tryggheten
- skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor
Förebygga suicid på befolkningsnivå – ett kunskapsunderlag av Region
Hallands lokala nämnder
I det kunskapsunderlag som togs fram 2019 framgår att suicid är en komplex
samhällsutmaning som är angelägen utifrån flera olika perspektiv. ”Suicid kan
liknas vid ett psykologiskt olycksfall där den drabbade personen befinner sig i
en svåruthärdlig situation, som just då framstår som omöjlig att förändra.
Personen ser då ingen annan utväg än att begå en självdestruktiv handling som
leder till döden.
Suicid föregås i de flesta fall av psykisk ohälsa, 90–95 procent av individerna
som begår suicid har en psykisk sjukdom. Depression är vanligast
förekommande. Suicid är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa,
människoliv går förlorade och närstående samt andra berörda kan till följd få
försämrad hälsa och omfattande psykiskt lidande.
I Sverige har suicid minskat med omkring 20 procent de senaste 15 åren, men
åldersgruppen 15–24 år följer inte den positiva trenden då antalet suicid i
denna grupp under långtid har legat på en konstant nivå. Unga och unga
vuxna är därmed en särskilt utsatt samhällsgrupp när det gäller den ökade
psykiska ohälsan i Sverige och Halland, vilket uppmärksammades i Region
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Hallands lokala nämnders kunskapsunderlag 2017 ”Unga och unga vuxnas
psykiska hälsa och livsvillkor.” ”.
Lokal nämnd Falkenberg har över tid engagerat sig i dessa viktiga frågor, och
vill nu bidra till att öka invånarnas kunskapen i ämnet och öppna upp för
samtal kring psykisk ohälsa och hur vi som medmänniskor kan stötta
varandra. Nämnden väljer därför att lägga fokus på detta i årets
medborgarlöfte.

Region Hallands, Lokal nämnd Falkenbergs bidrag i
löftet 2021
Lokal nämnd Falkenbergs bidrag till årets löfte är att i samarbete med Suicide
Zero genomföra utbildningen “Våga fråga”. Utbildningen öppnar upp för
samtal runt psykisk ohälsa och tar upp fakta och myter om självmord samt
hur man som medmänniska kan stötta och prata om svåra frågor. Det
kommer att erbjudas fyra digitala tillfällen som är öppna för alla som är över
18 år att anmäla sig till. Inga förkunskaper krävs för att delta.
Målet med utbildningstillfällena “Våga fråga” är att öka kunskapen och minska
stigmatiseringen kopplad till psykisk ohälsa. Vidare att öppna upp för samtal
kring psykisk ohälsa och hur självmord kan förebyggas.
Förra året utlovades en MBU-utbildning riktad till ungdomar i åldern 15-20 år.
MBU står för Människan Bakom Uniformen. En utbildningsomgång var
planerad under hösten 2021 men kunde inte genomföras på grund av den
pågående pandemin. Denna aktivitet är därför framflyttad till att genomföras
under 2021. Målet med MBU-utbildningen är att öka ungdomars delaktighet
och öka förståelsen mellan ungdomarna och personal inom de
samhällsstödjande yrkena. Aktiviteten genomförs av kommunen, polisen och
Region Hallands ambulans.
De samlade aktiviteterna som genomförs av parterna kommer att följas upp
av samverkansöverenskommelsens parter vid årets slut. Återkoppling kring
enskilda aktiviteters utfall kan ges löpande via respektive parts
kommunikationskanaler.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Enligt beslutad budget.
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Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteperson

Bilaga:
Medborgarlöfte 2021
Styrelsens/nämndens beslut delges

Falkenbergs kommun.
Lokalpolisområde Falkenberg.

