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Lokala nämnden Varberg

Information om Trygg i Varbergs handlingsplan 2018-2021
Förslag till beslut
Lokala nämnden Varberg beslutar att
- anteckna den lämnade informationen om Trygg i Varbergs handlingsplan till
protokollet.

Sammanfattning
Trygg i Varberg är en etablerad arena där lokala nämnden Varberg, Varbergs
kommun, Polismyndigheten samt Räddningstjänsten Väst samverkar och samarbetar
på tjänstepersonsnivå i det kommunövergripande arbetet som handlar om folkhälsa,
trygghet och brottsförebyggande arbete.
Trygg i Varberg är tillsatt av folkhälso- och trygghetsrådet som under perioden 20182021 valt att lyfta fram barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, ANDT (alkohol,
narkotika, doping och tobak) och trygghet och säkerhet som särskilt prioriterade
områden. Utifrån dessa områden har en handlingsplan med insatser tagits fram av
Trygg i Varberg.
På sammanträdet lämnas information om Trygg i Varbergs handlingsplan.
Bakgrund
Folkhälso- och trygghetsrådet är en arena med fokus på samverkan och samordning
kring insatser utifrån det kommunövergripande arbetet inom folkhälsa, trygghet och
brottsförebyggande frågor. Rådet ska vara rådgivande och samordnande och består
av politiker och förvaltningschefer eller motsvarande.
Trygg i Varberg är ett tjänstepersonsnätverk tillsatt av folkhälso- och trygghetsrådet
med uppgiften att ta fram nulägesbild och handlingsplan, samordna och planera
insatser, samt följa upp och redovisa resultat till folkhälso- och trygghetsrådet. Varje
representant i Trygg i Varberg representerar sin verksamhet/förvaltning och nätverket
samordnas och leds av Räddningstjänsten Väst på uppdrag av Varbergs kommun.
Mellan åren 2009 till 2017 ingick Varbergs kommun, Räddningstjänsten Väst och
Polismyndigheten överenskommelser kring samverkan inom nämnda områden. 2018
var första året som även lokala nämnden Varberg, Region Halland, skrev under
överenskommelsen och ett tydligare fokus på folkhälsofrågor lyftes fram.
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Överenskommelsen med prioriterade fokusområden bygger på en gemensamt
framtagen lägesbild av Trygg i Varberg. Följande fokusområden är prioriterade under
perioden 2018-2021:




Barn och ungas fysiska och psykiska hälsa
ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
Trygghet och säkerhet

Utifrån de prioriterade fokusområdena har Trygg i Varberg tagit fram en
handlingsplan med insatser som löper över de fyra år överenskommelsen är aktuell.
Handlingsplanen är inte statisk under perioden utan förändras utifrån behov.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Jörgen Preuss
Regiondirektör
Bilaga:
Trygg i Varbergs handlinsgplan 2018-2021
Styrelsens/nämndens beslut delges
Skriv vilka som bör delges beslut

Camilla Karlsson
Nämndtjänsteman

