Medborgarlöfte i Lidköping kommun 2017
Inledning
Medborgardialoger handlar om att lyssna på den som bor och verkar i en kommun utifrån vad denna
person upplever som viktigast för att känna sig trygg och säker. Medborgardialogen
är en grund till medborgarlöften som handlar om åtgärder som ska hantera lokala
problem, minska brottslighet och öka tryggheten i ett område.
Ett medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse
mellan polis och kommun och grundar sig i den lägesbild som spelglar medborgarnas egna önskan om var den framtida polisiära och kommunala resursen ska
förläggas. Medborgarlöftet beskriver vad polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att åstadkomma tillsammans. Detta medborgarlöfte är en bilaga till
Samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Västra Skaraborg och Lidköpings kommun
(Samverkansöverenskommelse 2017-2019).

Problemområden
Under 2016 har ett antal medborgardialoger genomförts. Sammanlagt har 245 personer svarat på en
enkät gällande trygghetsfrågor. Problemområdena är identifierade genom dessa dialoger med
medborgarna och utifrån medarbetardialoger med anställda inom polisen och kommunen.

Trafikanter som bryter mot trafikregler
I våra möten med invånarna i Lidköpings kommun har det särskilt framkommit att trafikanter som bryter
mot trafikregler skapar otrygghet. Trafiken upplevs som mer aggressiv och att man inte längre visar
hänsyn i trafiken. Hög hastighet, ouppmärksamma trafikanter och vårdslös körning skapar otrygghet.
Bilister, mopedister och cyklister som inte följer trafikreglerna bidrar till en otrygg miljö.

Upplevd otrygghet på kvällar, företrädesvis helgkvällar
I våra medborgardialoger upplever många att de känner sig otrygga på kvällar, företrädesvis helgkvällar.
En del av den upplevda tryggheten kan kopplas till krog- och nöjesliv. En annan del kan kopplas till
enskilda platser. Platser som nämns i samband med otryggheten är Skaragatan, Nya Stadens Torg, längs
med Lidan, Sockerbruket och Resecentrum. Många av de tillfrågade uppgav att en polisiär synglighet och
närvaro är viktigt för att känna trygghet vid dessa platser.

Medborgarlöfte 2017
Polisen lovar:


Kontinuerliga trafikövervakningsinsatser, gällande nykterhets-, hastighets- och beteendebrott, för en
ökad upptäcktsrisk och tryggare trafikmiljö i Lidköpings tätort.



Att genomföra riktade trafikinsatser mot beteendebrott på cykel/moped.



Att öka den polisiära närvaron och synligheten vid de områden som upplevs som otrygga,
företrädesvis helgkvällar.

Kommunen lovar:


Att genomföra hastighetsmätningar på utvalda kontrollplatser både före och efter trafikövervakningsinsatserna för att kunna jämföra effekten gällande hastighet.



Att placera ut en så kallad hastighetsdisplay på utvalda kontrollplatser, vid t ex skolor och andra
särskilt utsatta platser, som tydligt visar om fordonsförare kör för fort, i syfte att reducera hastigheter.



Att utreda hur stråk och uppehållsplatser kan bli tryggare.

Tillsammans lovar vi:


Informationsinsatser om laglig och säker mopedåkning till ungdomar och deras föräldrar.
(Polis/Kommun/NTF).



Informationsinsats om cykelsäkerhet (Polis/Kommun/NTF).

Effekter
Genom våra åtgärder avser vi att få en ökad förståelse och medvetenhet kring trafiksäkerhet. Information
och trafikinsatser ska bidra till en attitydsförändring som gör att fler håller sig till gällande trafikregler och
bidrar till en tryggare trafikmiljö.

Den upplevda tryggheten ska öka på de allmänna platser och vid de tidpunkter som framkommit i
medborgardialogerna. Detta ska ske genom en ökad polisiär närvaro och synlighet.

Underskrift

Underskrift

Chef för lokalpolisområdet

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

