
 

 

 
 

 
 
 
 
Medborgarlöfte 2019 – hur gick det? 
 
 

Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av 
samverkansöverenskommelsen mellan Falkenbergs kommun, 
Falkenbergsnämnden Region Halland och lokalpolisområde Falkenberg. 
 
Detta är ett åtagande gentemot invånarna i Falkenbergs kommun och 
utgörs av ett antal konkret formulerade aktiviteter. 
 
Våra fyra organisationer har på olika sätt och i olika utsträckning samverkat kring 
flertalet aktiviteter, men där en av organisationerna oftast har varit drivande. 
Räddningstjänsten Väst arbetar på uppdrag av Falkenbergs kommun. Resultatet av 
några aktiviteter ligger till grund för nästa års löfte, dvs aktiviteterna blir en del i ett 
långsiktigt arbete. 
 
Nedan följer 2019 års utlovade aktiviteter och vad som blev gjort. 
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Tillit och trygghet 
 

 Ombyggnation av P-hus centrum (kommunen) 
 

För att skapa en tryggare plats i centrala Falkenberg har en omfattande 
ombyggnation av P-hus centrum gjorts. Ett nytt trapphus från plan 3 ner till 
Storgatan med hiss har byggts. All el i parkeringshuset har bytts ut, stommar och 
väggar i huset har lagats och en ökad rondering med säkerhetsvakter pågår. 
Belysning och en fungerande port har förbättrats. 
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 Mobil hastighetstavla på olika platser i kommunen vid 5 tillfällen (kommunen) 
 

Kommunen har placerat ut en mobil hastighetstavla på följande platser och 
mätperioder. Kommunen har därmed vida överskridit målvärdet. 
 

Plats Mätperiod Plats Mätperiod 

Tågvägen 190111-190125 Halmstadsvägen 190416-190430 

Österleden 190122-190208 Arvidstorpsvägen 190425-190510 

Varbergsvägen 190128-190211 Varbergsvägen 190517-190604 

Vingrens väg 190211-190225 Tågvägen 190430-190517 

Hamngatan 190208-190222 Hamngatan 190617-190701 

Kristineslättsallén 190222-190307 Kornettvägen 190604-190617 

Strandvägen 190225-190311 Skomakarleden 190829-190913 

Skreavägen 190312-190329 Göteborgsvägen 190829-190913 

Sanddynevägen 190307-190322 Skrea stationsväg 191024-191101 

Sandgatan 190322-190405 Tågvägen 191024-191101 

Tröingeväg 190401-190415 Väktaregatan 191104-191112 

Lasarettsvägen 190405-190424   

 
 

 400 hembesök där information kring brandsäkerhet delges. (Räddningstjänsten 
Väst) 
 
Antalet bostadsbränder är över tid cirka 600 per år i Sverige. Räddningstjänsten 
arbetar med individanpassat brandskydd och uppsökande verksamhet i form av 
hembesök i bostadsområden. Räddningstjänsten Väst har som ett mål att besöka 
totalt 2000 hem årligen (Falkenberg och Varberg). 2019 gjorde brandmännen 
1077 hembesök i Falkenberg där en kund har öppnat och svarat på samtliga 
frågor om brandvarnare, släckutrustning och agerande vid brand. 
Könsfördelningen av kunder som tog emot besök var jämt fördelad och cirka en 
fjärdedel av kunderna hade vissa brister i brandskyddet men som de enligt 
bedömningen kunde ordna själv. 
  

 
 



 

 

 Informativa dialoger riktat till seniorer kring bedrägerier vid 3 tillfällen. (polisen, 
Räddningstjänsten Väst) 
 
Marie Gustafsson, utredare vid polisens bedrägerirotel i Region väst, har vid 4 
tillfällen informerat kring bedrägerier. Informationen har riktat sig till seniorer i 
Falkenbergs kommun via olika pensionärsföreningar. Vid tillfällena har Marie dels 
berättat utifrån sina erfarenheter av bedrägeriutredningar, dels visat korta 
informativa filmer om hur en kan minska risken för att bli utsatt för bedrägeribrott. 
Vid tillfällena har det också funnits utrymmer för frågor och diskussion. Vid 
tillfällena har också representant från Räddningstjänsten väst medverkat. 
 

 Cykelpatrullerande poliser vid 100 tillfällen. (polisen) 
 

Områdespolisen i Falkenberg har vid fler än 100 tillfällen patrullerat medelst cykel. 
Cykelpatrullerandet har i största utsträckning genomförts i Falkenbergs centrum 
med omnejd samt med ett fokus på de områden som i lägesbild framträtt som mer 
otrygga än andra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trafikkontroller vid 5 tillfällen med fokus på samtidigt användande av handhållen 
mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning (polisen) 

 
Trafikkontrollerna har genomförts löpande inom ramen för den löpande 
verksamheten. Under året har 77 st ordningsbot utfärdats för ovan angivet brott. 
Högst frekvens inträffade under maj månad då 25 ordningsbot utfärdades. 
 
 



 

 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
 

 Föreläsning samt möjlighet kring fortsatt handledning i lågaffektivt bemötande 
riktat till personal i skolan. (kommunen) 
 
En föreläsning genomfördes där antalet deltagare uppgick till 1242 personer som 
arbetar inom för-, grund- och gymnasieskola. Efter föreläsningstillfället erbjöds ett 
stödmaterial till de olika personalgrupperna för ytterligare bearbetning av 
föreläsningens innehåll samt hur materialet kunde tas vidare inom de respektive 
verksamheterna.  
 

 Dialogträff/föreläsning med ungdomar om könsnormer. (Räddningstjänsten Väst, 
Region Halland Falkenbergsnämnden) 
 
I samverkan mellan Räddningstjänsten Väst, Region Halland 
Falkenbergsnämnden, lokalpolisområde Falkenberg, Länsstyrelsen Halland och 
IM-programmen på Falkenbergs gymnasieskola genomfördes tre dagar med tema 
könsnormer kopplat till yrkesval. Totalt 130 elever närvarade under dagarna. 
 
Utöver temadagarna erbjöds de yrkesverksamma kopplade till dessa dagar en 
föreläsning med Stefan Fredriksson. Temat på föreläsningen var hederskultur och 
maskulinitetsnormer i syfte att bättre förstå mötet mellan olika kulturer och 
värderingar. 
 
 

ANDT (Alkohol Narkotika Dopning Tobak) 
 

 Initiera nätverk för träningsanläggningar. (polisen, kommunen) 
 
Ett dopningsförebyggande nätverk har skapats i Falkenberg där samtliga 
träningsanläggningar och kommunalt bidragsberättigade idrottföreningar blivit 
inbjudna. Ungefär en tredjedel av de inbjudna har hörsammat inbjudan och 
medverkar i nätverket. I nätverket ingår också representanter från kommun, polis 
och idrottsförbund. Nätverket har under året haft fyra träffar. Arbetet har resulterat 
i att sex anläggningar blivit diplomerade enligt 100 % ren hårdträning. 
Omdiplomering sker därefter årligen. 
 

 Samordnade tillsynskontroller i samverkan med externa aktörer. (polisen) 
 
Under året har totalt 7 gemensamma tillsynskontroller genomförts tillsammans 
med gränspolisen, kommunen och skatteverket. Vid varje tillfälle har ett flertal 
verksamheter besökts. Fokus vid tillsynskontrollerna har varit kopplat till 
serveringstillstånd, arbetstillstånd och tobaksförsäljning. 

 
 
 
 
 


