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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta samverkansöverenskommelsen 2020-2023 mellan Falkenbergs
kommun, Polisen samt Lokal nämnd Falkenberg, Region Halland.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergs Kommun, lokalpolisområde Falkenberg och lokal nämnd
Falkenberg Region Halland har tecknat tvååriga
samverkansöverenskommelser sedan 2016.
Samverkan organiserades då under Rådet för social hållbarhet där
kommunstyrelsens ordförande var sammankallande. I samband med
tecknandet av denna samverkansöverenskommelse skapades en ny
organisationsstruktur. Syftet med att teckna en
samverkansöverenskommelse är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt
och hållbart arbete med utgångspunkt i en gemensam målsättning.
Samverkansöverenskommelsen ska bidra till en gemensam syn på lokala
utmaningar samt deras orsaker. Effektiviteten i arbetet ökar genom att
inblandade parters kunskap samlas och att man gemensamt arbetar på
strategisk och operativ nivå. Avtalet säkrar också att resurser avsätts för det
förebyggande arbetet och att effekterna av insatserna följs upp kontinuerligt.
Motivering av beslut
Tidigare år har arbetet med samverkansöverenskommelsen och dess
arbetssätt organiserats under Rådet för social hållbarhet. I samband med
organisationsöversynen i Falkenbergs kommun lades Rådet för social
hållbarhet på paus till förmån för bildandet av hållbarhetsutskottet. Under
året har diskussioner pågått kring hur den framtida samverkan mellan våra
olika organisationer ska se ut. Inför att en ny samverkansöverenskommelse
ska antas har en ny samverkansstruktur skapats.
För att kunna diskutera ett långsiktigt och hållbart arbete med utgångspunkt
i en gemensam målsättning behövs en styrgrupp där hållbarhetschef,
kommunchef samt förvaltningschef/-er tillsammans med polischef och lokal
nämnd träffas ca fyra gånger per år. För att kunna omhänderta besluten som
fattas i styrgruppen behövs också en samordningsgrupp som träffas oftare.
Samverkansöverenskommelsen har ett antal bilagor som kommer att tas
fram under verksamhetsåret 2020.
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Ekonomi
Ekonomin påverkas inte genom att anta denna
samverkansöverenskommelse.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-11-18
Samverkansöverenskommelse 2020-2023
Föregående samverkansöverenskommelse 2018-2019
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