Syftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten och minska brotten
i kommunen. Det är en del i det strategiska och långsiktiga
brottsförebyggande arbetet.
Situationen idag
Överlag är Klippans kommun en trygg och säker kommun att bo och vistas
i. Jämfört med tidigare har tryggheten ökat och brottsligheten minskat. Om
än att den positiva utvecklingen visar på en tendens att ha stagnerat.
Det finns idag en mycket god samverkan mellan Polisen och kommunen i
brottsförebyggande och trygghetskapande syfte. Den samverkan kan
utvecklas ytterligare gemensamt ut i samhället och mot medborgarna.
Det som enligt undersökningar skapar otrygghet hos kommuninvånarna
och de som vistas i kommunen är risken att bli utsatt för ett våldsbrott i
samhället. Risken att bli utsatt för ett bostadsinbrott. Även om den faktiska
brottsligheten i båda fallen är relativt låg. Även buskörande bilar,
motorcyklar och mopeder skapar en otrygghet.
Den otrygghet som detta tillsammans skapar kan vi inte bortse ifrån.
Löftesperiod
Löftesperioden är 2016-09-01 - 2017-12-31.

Det här ska vi göra
• Utveckla samverkan mellan kommunen och polisen och andra
samhällsaktörer. Företagare, fastighetsägare, religiösa samfund,
intresseorganisationer, länsstyrelsen och föreningar.

•

Vara synliga på platser där allmänheten kan förväntas vara otrygga
i risken för att bli utsatt för ett våldsbrott. Så som järnvägsstationen
och kvällsöppna uteställen i tätorterna.

•

Utveckla grannar mot brott. Starta minst 5 nya områden. Öka
användningen av modern teknik. Så som DNA märkning och
appar.

•

Jobba med trafiksäkerhetsfrågor kortsiktigt och långsiktigt.
Fokusera på buskörande/ fortkörande bilar, mopeder, A traktorer
och motorcyklar. Så kallad beteendeövervakning. Hantera polisens
inkomna trafikklagomål och underrättelsestyrt. Återkoppla till
allmänheten genom facebook mm.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Den förväntade effekten är att minska brotten och öka tryggheten för
invånarna och de som vistas i kommunen.
Följ med i hur det går!
Löftet kommer att följas upp i Lokala Brå samt intern inom polisen på
lokala ledningsmöten i LPO Klippan.
Polisen och kommunen kommer även använda sig av media för att
informera allmänheten vad som görs och hur det går med löftet.
Övrigt
Detta löfte innebär att särskild uppmärksamhet kommer ägnas åt
beskriven problembild i det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet. Inträffar det något särkskilt kan omprioriteringar ske.
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