Medborgarlöfte 2018 – hur gick det?
Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av
samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun,
Falkenbergsnämnden Region Halland och lokalpolisområde Falkenberg.
Det är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och
utgörs av ett antal konkret formulerade aktiviteter.
Våra tre organisationer har på olika sätt och i olika utsträckning samverkat kring
flertalet aktiviteter, men där en av organisationerna har varit drivande. Resultatet av
några aktiviteter ligger till grund för nästa års löfte, dvs aktiviteterna blir en del i ett
långsiktigt arbete.
Nedan följer 2018 års utlovade aktiviteter och vad som blev gjort.

Förstärkning av det drogförebyggande arbetet inom skolan


Droginformation till alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt i syfte att öka kunskapen
i ämnet. (kommunen och polisen)

Under mars och april anordnades 4 tillfällen då samtliga lärare och rektorer från årskurs 4 och
uppåt bjöds in till en informationsträff både avseende droginformation och det framarbetade
dokumentet ”Handlingsplan ANDT för Falkenbergs kommunala skolor”.


Ta fram ett dokument kring rutiner för brottsanmälningar i skolan, där rutinerna särskilt
tydliggörs då det finns misstanke om att någon elev använder narkotika. Dokumentet ska
förankras med alla lärare och rektorer från åk 4 och uppåt. (kommunen och polisen)

Dokumentet ”Handlingsplan ANDT för Falkenbergs kommunala skolor” arbetades fram
under 2018 av Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och polisen i
Falkenberg. Dokumentet har bearbetats via ett flertal remissrundor där synpunkter har tagits
till vara både innehållsmässigt och språkmässigt. Remissrundorna har också fungerat som en
del av förankringen.

Under mars och april anordnades 4 tillfällen då samtliga lärare och rektorer från årskurs 4 och
uppåt bjöds in till en informationsträff både avseende droginformation och det framarbetade
dokumentet ”Handlingsplan ANDT för Falkenbergs kommunala skolor”.
Positiv utveckling i Sloalyckanområdet


Genomförande av utvecklingsprogrammet Innovationsguiden med ett projekt som syftar
till att inhämta de boendes perspektiv. Detta ska leda till förslag på aktiviteter och
insatser som förbättrar livsvillkoren hos de boende. (Falkenbergsnämnden, kommunen
och polisen)

Falkenbergsnämnden har under 2018 deltagit i och genomfört SKL:s utbildningsprogram
Innovationsguiden tillsammans med Falkenbergs kommun och polisen i Falkenberg.
Innovationsguiden är ett förhållningssätt och en arbetsprocess. Innovationsguiden består av 6 steg:
ringa in, undersöka, fokusera, ta fram idéer, testa idéer och slutligen förverkliga idéer. Samtliga steg
syftar till att närma sig den boendes perspektiv och synsätt i vad som behövs – i vårt fall för att
förbättra livsvillkoren på Sloalyckan. Utbildningsprogrammet har också inkluderat tre
utbildningsträffar i Stockholm tillsammans med andra projektgrupper.
Med hjälp av de boendes perspektiv har många idéer genererats, där projektgruppen såg att en
familjecentral/communitycenter skulle kunna möta de behov som uttrycktes. Det vidare arbetet kom
därför att handla om att tillsammans med de boende utreda förutsättningarna för en
familjecentral/communitycenter; vad den kan tänkas innehålla, placering av den och utformningen av
den.
Arbetet kommer att sammanfattas i skriftlig form under 2019.



Genomförande av två Gemensamhetsfester. Dessa två fester genomförs utöver vår-, höstoch vinterfest. (kommunen)

Den 16/2 anordnades en invigningsfest med mingel för aktivitetslokalen och den 12/6
anordnades ett sommarlovskalas.
Under vecka 44 (läslovet) ordnades dessutom, under 5 dagar, verksamhet för 6-15 åringar på
området med ett eget höstlovsprogram. En av dagarna åkte barnen/ungdomarna tillsammans
med Sloalyckans förening till Busfabriken med 39 barn från området. Ungdomar från området
planerade och genomförde alla aktiviteter tillsammans med fritidsledare och förening.
Ökad trygghet i Falkenbergs centrum


Genomföra samarbetsprojektet ”Purple Flag”. Säkerhets- och trygghetsskapande
åtgärder utifrån ett jämställdshetsperspektiv är en central del i projektet. (kommunen)

Purple Flag är ett samverkansprojekt mellan bland annat kommun, fastighetsägare, polis och
näringsliv. Ursprungligen kommer Purple Flag från Storbritannien och i Sverige är det
organisationen Svenska stadskärnor som står bakom projektet.

I Falkenberg skapades en arbetsgrupp bestående av projektledare, beställare, stadsarkitekt,
gatuingenjör, näringspolitisk ansvarig samt kommunpolis. Utöver detta fanns en
referensgrupp beståenda av drygt 20 personer; både kommunala och privata aktörer.
I projekt har aktörer i centrum deltagit i en workshop för att göra en nulägesanalys. Det har
även arrangerats en gemensam kvällsvandring genom Falkenbergs centrum, till vilken alla
som ville var välkomna att delta. Syftet var att få en bättre bild hur Falkenbergs centrum
upplevs under kvällstid och hur vi kan göra kvällsupplevelsen bättre. Arbetsgruppen har också
genomfört kvälls- och nattvandringar i samma syfte. Utifrån dessa aktiviteter har en lista på
förbättringsåtgärder sammanställts.
Det sammanställda materialet lämnades till en jury där representanter också besökte
Falkenberg för att utvärdera vår projektplan.
Arbetet resulterade i att Falkenberg certifierades den 22 oktober i Stockholm.
Arbetet framåt kommer att bestå i att förverkliga de förbättringsåtgärder som vi preciserat för
att vi om två år ska kunna omcertifieras.


Fotpatrullering i Falkenbergs centrum vid 40 tillfällen à 15 minuter. (polisen)

Fotpatruller har genomfört av personal vid ingripandeverksamheten samt av områdespoliser.
Patrulleringarna har främst genomförts under dagtid, men även under tidig kväll.
Fotpatrulleringarna överskrider det målsatta antalet.
Ökad trygghet för unga på fritiden


Anordna löprundor där unga och fritidsledare springer tillsammans, vid tio tillfällen.
(kommunen)

Löprundor anordnades vid följande datum: 12 april, 19 april, 26 april, 3 maj, 11 maj, 17 maj, 28 juli (i
samband med Stadsloppet), 12 september, 3 oktober och 26 december.

Insatser för en tryggare trafiksituation


Riktade, och med trafikenhet samordnade, trafikkontroller vid två tillfällen med fokus på
A-traktorer.

2018-06-28 genomfördes den första kontrollen. Personal från lokalpolisområdet samt
trafikpoliser och bilinspektör från trafiksektionen medverkade. Kontrollen genomfördes i
samband med en anordnad A-traktorträff på Smedjeholmen i Falkenberg med ett femtiotal
ekipage. Ett antal flygande inspektioner genomfördes och några förare rapporterades för
trafikbrott.
2018-11-21 genomfördes årets andra kontroll med personal från Falkenberg, Hylte,
trafiksektionen samt regionskansliet. Kontroller gjordes i både Falkenbergs och Hylte
kommun. Kontrollerade fordon fick, i de fall det var motiverat, föreläggande om såväl
kontrollbesiktning som registreringbesiktning. En mopedförare blev rapporterad för olovlig
körning. Antalet fordonsbrister varierade mellan 2 och 11 per kontrollerat fordon.



Hastighets- och nykterhetskontroller på av medborgaren önskade platser, vid tio tillfällen.

Under årets första 5 månader inkom inga önskemål via de kanaler vi föreslagit i
medborgarlöftet. Den 30/5 tog vi därför Facebook till hjälp och frågade där efter förslag på
platser och tider för hastighets- och nykterhetskontroller. Det kom många kommentarer med
önskemål; 258 stycken. Den yttre personalen började beta av önskemålen utifrån hur tid och
plats passade in i övrig verksamhet. De tio första platserna vi stod på var: lv 154/Köinge,
Halmstadvägen, Göteborgsvägen/Skogstorp, Klittervägen, Vessigevägen/Vinbergs kyrka, lv
154/Ullared-Älvsered, lv 154/Ljungby kyrka, lv 153/Fegen-Ullared, Södergatan/Falkenberg
och Gamla vägen/Heberg. På dessa kontroller skrevs totalt 22 ordningsbot och 1 körkort
omhändertogs.


En mobil hastighetstavla kommer att placeras ut vid olika platser i kommunen, vid fem
tillfällen (kommunen)

Kommunen har placerat ut en mobil hastighetstavla på följande platser/tider under 2018.
Gata
Hjortvägen
Kornettvägen
Södergatan
Lasarettsvägen
Sanddynevägen
Väktaregatan
Tullbroskola
Tångaskolan

Placering
Mot Trumpetvägen
Mot Stan
Mot Tröingeberg
Mot Stan

Strandvägen
Murarvägen och Petters väg
Sören Falkmansgatan Mot
Schubergsskolan Södergatan
Hjortsbergsskolan Ljungholmsvägen
Torens
Brunekullevägen mot Skreavägen

Mättid
180830-180924
180704-180714
180605-180629
180702-180802
181119-181207
181101-181116
180924-181012
181130-181214
181214-(pågår)
181116-181130
181207-181221

