Medborgarlöfte
Öckerö kommun 2017
Särskilt fokus på trafikproblem

I ett gemensamt medborgarlöfte för 2017 lovar Polisen och Öckerö kommun åtgärder
inom området trafiksäkerhet.
Medborgarlöftet handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem,
öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår. För
att göra problembilden tydlig har Polisen och kommunen genomfört medborgardialoger.
Fokus har varit att lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som
viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Utifrån problembilden ska polisiära och
kommunala löften ges med en fokuserad inriktning och konkreta aktiviteter.
Trafiksituationen
Utifrån medborgardialogerna framgår det tydligt att många känner sig trygga i Öckerö
kommun. Detta anses till stor del bero på att många upplever en nära kontakt med
övriga boende i kommunen, såsom grannar och bekanta. Däremot framfördes känslor av
otrygghet i vissa områden samt vid specifika platser och vägar, oftast nattetid.
De problem som anses bidra till oro och otrygghet i Öckerö kommun är framförallt
kopplade till ett vårdslöst trafikbeteende. Problemen utgörs av att mopeder och andra
fordon framförs i höga hastigheter och i strid med gällande bestämmelser. Hög hastighet
i kombination med smala gator runt om i kommunen samt bristfälliga fordon,
exempelvis mopeder som framförs utan fungerande lyse, är en bidragande orsak till
otrygghet. Vidare har oro kring rattfylleri, både vad gäller mopedister och bilister,
framkommit.
Många medborgare efterfrågar en ökad trafikkunskap bland alla trafikanter, även
gående och cyklister. Andra önskemål är högre polisnärvaro med trafikkontroller, ökat
föräldraansvar samt en förbättrad trafikmiljö.

Medborgarlöfte
Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder, ska trafikbeteendet och
trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun.
Under 2017 lovar vi att:






Vid minst 6 tillfällen, utöver den vanliga verksamheten, genomföra polisiära
trafikinsatser med olika fokus utifrån aktuell problematik.
Genomföra ett antal trygghetsvandringar med syfte att identifiera möjliga
trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön och prioritera de särskilt utsatta
vägavsnitten.
Öka samverkan med frivilligorganisationer som vill vara med och stötta ett gott
trafikbeteende samt en ökad vuxennärvaro i kommunen.
Aktivt arbeta tillsammans med föräldrar för ett ökat engagemang för barns och
ungdomars trafikkunskap och beteende i trafiken.

Följ med i hur det går

Dessa löften är en del av en långsiktig satsning för att förändra rådande kultur i Öckerö
kommun. Följ gärna arbetet med genomförandet av de kommunala och polisiära
åtgärderna på Öckerö kommuns hemsida samt polisens hemsida/medborgarloften.
För en fortsatt dialog är du välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller
funderingar.
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