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Lokal nämnd Varberg

Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte 2021
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att:
- Anta Medborgarlöfte 2021.
- Beslutet gäller under förutsättning att övriga berörda parter ställer sig
bakom förslaget till Medborgarlöfte 2021.

Sammanfattning
Polisen, Varbergs kommun och Region Hallands lokala nämnd i Varberg har
under 2020 analyserat den lokala problembilden samt det som invånare har
gett uttryck för i polisens medborgardialoger. Utifrån detta samt efter dialog
med berörda nämnder har ett förslag till medborgarlöfte 2021 tagits fram.
Fokus ligger på åtgärder för att motverka att unga använder narkotika, samt
att förbättra parternas samverkan för att öka ungas hälsa och trygghet.
Medborgarlöftet 2021 (se bilaga) innehåller sju insatser som alla genomförs i
samverkan mellan parterna i Trygg i Varberg. Den insats som är av störst
relevans för lokal nämnd Varberg handlar om att genomföra en
trygghetsvandring med ungdomar runt Mittpunktens ungdomsgård. Denna
insats kunde inte genomföras under 2020 på grund av coronapandemin, och
flyttas därför till 2021. Samtliga insatser i Medborgarlöftet 2021 har utformats
för att kunna genomföras digitalt eller anpassas på annat sätt om
smittskyddsläget kräver det.
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Bakgrund
Sedan 2017 arbetar polisen och Varbergs kommun med medborgarlöften i
Varberg, och sedan 2018 ingår även Region Hallands lokala nämnd i Varberg i
arbetet. Polisen samordnar arbetet inom ramen för nätverket Trygg i Varberg
då medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell. Inom löftet förbinder sig
respektive part att bidra till det överenskomna området.
Parterna inom nätverket Trygg i Varberg (Polisen, Varbergs kommun och
Region Hallands lokala nämnd i Varberg) har under hösten 2020 skrivit fram
en gemensam problembild som, tillsammans med polisens medborgardialoger
och samtal med berörda nämnder, ligger till grund för 2021 års
medborgarlöfte. Lokal nämnd Varberg diskuterade vid sammanträdet 202011-02 (§54) vilka områden inom nästa års medborgarlöfte som nämnden
skulle vilja bidra till.
Medborgarlöftet behandlas av Folkhälso- och trygghetsrådet den 8 december
samt av Kommunstyrelsen den 15 december 2020. Lokal nämnd Varbergs
beslut att anta medborgarlöftet gäller därmed under förutsättning att övriga
berörda parter ställer sig bakom förslaget.

Medborgarlöfte 2021
I polisens medborgardialoger 2020 framkom bland annat önskemål om mer
närvarande polis, motverkande av trafikrelaterad problematik samt extra fokus
på att stötta ungdomar. Även i Trygg i Varbergs lägesbild konstateras ett
behov av att fokusera på ungas situation. Lägesbilden visar även att det finns
problem med vissa ungas liberala syn på narkotika, samt att föräldrar behöver
mer kunskap och stöd på området. Slutligen noterar lägesbilden att arbetet
med att förbättra barns och ungas situation kräver att hänsyn tas till
coronapandemins effekter – inte minst med tanke på att samhällsutmaningar
såsom pandemier slår ojämnt mot samhället och riskerar att förstärka
befintliga skillnader inom till exempel hälsa och upplevd trygghet.
Mot bakgrund av medborgardialogerna, Trygg i Varbergs lägesbild samt
diskussioner med berörda nämnder fokuserar 2021 års medborgarlöfte
framförallt på att:
• motverka att unga använder narkotika
• förbättra vår samverkan för att öka ungas hälsa och trygghet.
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Medborgarlöftet 2021 (se bilaga) innehåller sju insatser som alla genomförs i
samverkan mellan parterna i Trygg i Varberg. Den insats som är av störst
relevans för lokal nämnd Varberg handlar om att genomföra en
trygghetsvandring med ungdomar runt Mittpunktens ungdomsgård i syfte att
höra hur de uppfattar miljön ur ett trygghetsperspektiv. Denna insats kunde
på grund av coronapandemin inte genomföras under 2020, och flyttas därmed
till 2021. Samtliga insatser i Medborgarlöftet 2021 har utformats för att kunna
genomföras digitalt eller anpassas på annat sätt om smittskyddsläget kräver
det.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman

Bilaga:

Medborgarlöfte 2021.
Styrelsens/nämndens beslut delges

Beslutet delges polisen i Varberg.

