BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSE MELLAN POLIS OCH KOMMUN

Inventering/identifiering av verksamheter/projekt inom socialförvaltningen vars syfte är att främja trygghet och förebygga brott
Socialförvaltningen
Handlingsberedskap

Förebyggande
(innan något har
hänt)

Individnivå
Barn och familj
*Socialsekreterare som har basutbildning i frågor
gällande våld i nära relation och utbildning i
”Patriark”, ett instrument för risk- och
säkerhetsbedömning vad gäller hedersrelaterat våld
och förtryck.
*Kontaktpersoner vid umgänge (professionella).
*Försörjningsstöd, särskilt förebyggandekonto för
barn vars förälder haft försörjningsstöd längre är sex
månader. Avser kostnader för fritidsverksamhet.
*Information och snabb service.
*Samlad info på webben för alla, mer kundanpassat.

Gruppnivå

Barn och familj
Se även nedan THK
*HotSpots: ungdomar som stoppas av polisen vid
exempelvis Valborg o skolavslutning får samtal med
socialsekreterare på mottagningsgruppen tillsamman
med föräldrar.
*Självskattningsformulär AUDIT (alkohol) och
DUDIT (droger), screeningsinstrument.
* Ungdomsrådgivningen (under 24 år)
*Socialsekreterare 50 % är stationerad på
polisstationen för att intensifiera samarbetet och
arbeta förebyggande.
* Vårdnadshavare till de ungdomar som blivit
omhändertagna enligt LOB kallas till samtal.
* Familjerådgivningen
Äldre/funktionsnedsättning
*Trygghetsavdelningen, för personer som är 65 år
som upplever otrygghet och tillfälligt behöver stöd
och hjälp.
*”Annas led” modell för en trygg och säker
demensvård.
*Trygghetslarm (biståndsansökan)
*Hustomtar (arbetar fallförebyggande).
*”Nattfrid” projekt virtuell nattillsyn i syfte att
minska oron hos äldre som komplement till
personliga besök.

Barn och familj
*Föräldrautbildningar: Aktiv paranting 0-12 år,
ledarskapsutbildning för tonårsföräldrar, BIFF barn i
föräldrars fokus när föräldrar är i konflikt
*Familjecentral på Håsten, Träffpunkten
*Bäring, en samverkansverksamhet riktat till
skolbarn (SOC, BUF och KOF)

PSYNK-projektet, kartläggning av situationen och
stöd (projektledare utsedd)
Samverkansgrupp gällande hedersförtryck, SOC,
skola, polis, kvinnoklinik, BUP, ungdomsmottagning.
Utbildat en stor grupp i ämnet, för att öka kunskapen
samt startat en mindre grupp som samverkar vid en
aktuell händelse.

Äldre/funktionsnedsättning
*”Tryggare boende för äldre”. Kv. Vindragaren ihop
m VBAB.

Kommun/samhällsnivå
Barn och familj
*Information av mottaget (tel.88500) för konsultation
till enskilda och samverkanspartners kring barn som
far illa, även anonymt kunna diskutera problematik.
*”Övergreppsgrupp” sammankallas vid behov, ska
kunna träffas inom två dagar, vid misstanke om
övergrepp på barn/ungdomar. Ingår:
socialförvaltningen, BUP, polis fr. Halmstad samt
åklagare. Anonym dragning för att ta ställning till om
ärendet ska aktualiseras och fördela ansvarsuppgifter.
*Yrkesgemensam Handbok gällande våld i nära
relation + handbok i övergreppsproblematik samt
handbok gällande barn som far illa.
Barn och familj
*HotSpots: socialtjänsten arbetar ute på stan vid
exempelvis skolavslutning, Valborg osv. Deltar även
vid antilangning.
Äldre/funktionsnedsättning
*Info-center (för personer med kognitiv svikt),
hjälpmedel (ingår i Hälsoteknikalliansen).
*Enhetlig klädsel, personal inom hemtjänst o särskilt
boende.
*”Det sociala innehållet” projekt inom ordinärt- och
särskilt boende.
*”MIAU” projekt kring hur äldre kan vara fortsatt
självständiga i sin mathållning.

*Mötesplatserna

Fysisk miljö

Äldre/funktionsnedsättning
*Checklista för personal ang. hur man förebygger
fallolyckor.
*Hustomteverksamheten, riktat till personer över 70
år som kan få hjälp med riskfyllda hushållsbestyr, ex.
byta batteri i bandvarnare, byta proppar, byta
armatur.

Utredning pågår kring nytt nyckelhanteringssystem
gällande hela förvaltningen inkl. externa utförare.

Tillstånd och tillsyn
* Utbildning i ansvarsfull alkoholservering 1 gng/år
för krögare, serveringspersonal och ordningsvakter
genomförs tillsammans med polisen.
* Krögarträffar 2 ggr/ år (maj, sept). Diskussion
mellan krögare, ordningsvakter, kommun och polis
kring gemensamma problem och utvecklingen
framåt.
* Avstämning 1 g/mån med polis utifrån
ordningsvaktrapporter och våldsstatistik. Vid
behov/problem kontaktas krögare och ordningsvakter.
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Förhindra
fortsatt
problematik/
brottslighet

Stöd till utsatt,
behövande

Barn och familj
*Medling, åldersgrupp (12)15-25 år, få förövare att
inse vilken skada han/hon åsamkat någon, chans att
reparera. Kontakt direkt via polisen, ska ha erkänt
brott.
*Nätverkslag/arbete, mobilisera privat och
professionella i nätverket för att hitta lösningar.
*Addis, kartläggning missbruk (unga upp till 20 år)
samt rekommendation till fortsatt vård.
*Öppenvård, familjepedagoger (13-20 år). THK
(tanke, handling, konsekvens) metod på individnivå,
beteendeproblematik ungdom kan t.ex. dömas till 5
samtal, ungdomstjänst THK påverkansprogram.
*Nätverkslag/arbete för att mobilisera privat o prof.
nätverket kring en ungdom.
Barn och familj
*Barn & Tonårsverksamheten ”Trappan samtal”,
samtalsserie för barn som upplevt våld i familjen,
bearbetning. Kan även fås via socialsekreterare.
*Jourtelefon för kvinnor utsatta för våld i nära
relation.
Se även ”Medling”, stöd till brottsoffret att kunna gå
vidare.
*MPV, möta personer i våld. Ny metod att utreda
våldsärenden när barn och ungdomar bevittnar eller
varit utsatta för våld nära relation.

Barn och familj
*Repuls, enskild behandling gällande impulskontroll.

Äldre/funktionsnedsättning
*Bostadsanpassning, trygg hemma, funktionshinder.

*Insatser av särskilt kvalificerad kontaktperson.
*Riktade gruppaktiviteter i olika delar av kommunen
vid behov.

Barn och familj
*Barn & Tonårsverksamheten.
Pedagogiskt gruppverks. för barn o tonåringar 6-19 år
som lever i en familj där det finns kemiskt beroende,
psykisk sjukdom och/eller hot och våld (bryta sociala
arv).

*Sociala jouren, länsövergripande service. Efter
kontorstid kan socialtjänsten nås via 112 när det gälle
barn som far illa, LVU, LVM och försörjningsstöd.

Alla
Anhörigstöd.

*Behandling, råd och stöd till brottsutsatt och
brottsutövare via Varbergs omsorg.
Alla
Anhörigstöd
Kontaktperson: ann.dahl@varberg.se
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Inventering/identifiering av verksamheter/projekt inom kommunen vars syfte är att främja trygghet och förebygga brott
Barn- och utbildningsförvaltningen
Handlingsberedskap

Individnivå
Elevhälsoteam på varje skola bestående av rektor,
skolsköterska, specialpedagog samt skolpsykolog
tillhörande teamet utifrån problematik, stödbehov.
ÖRT – övergripande elevhälsa med
specialkompetens bestående av specialpedagoger och
skolpsykologer.

Gruppnivå
Samordnare för alkohol o drogförebyggande arbete
75 (100) % (organisatoriskt placerad under Buf men
arbetar även för Kof och Soc. som betalar för
tjänsten). Fungerar som samordare även för
föreläsningsserierna ”Föräldrar emellan”.

Kommun/samhällsnivå
Samordnaren (se gruppnivå) kan informera
skolpersonal om verksamma metoder för ett
förebyggande arbete, ge föräldrastöd ang.
alkoholfrågor i form av särskilda föräldramöten. Kan
även utbilda lärarlag i livskunskap, forumspel/
värderingsövningar utifrån lärares önskemål.

Fysisk miljö
Årligen genomförs arbetsmiljöronder på PS där både
den fysiska och psykiska arbetsmiljön tas upp.
Representanter för elever och personal deltar.

Klasskonferenser.
Alkohol och drogplan för Varbergs grundskolor
antagen 2005.

Samordnad individuell plan (SIP). Ansvarsfördelning
och samordning av insatser för barn och ungdom som
behöver stöd från samhället.

Klassråd.

Skolsköterskan har ett hälsosamtal med samtliga
gymnasieelever i åk.1.

Droggrupp på Peder Skrivares skola. Rektor är
sammankallande. Ingår representanter från
elevhälsovården samt lärarrepresentanter. Gruppen
uppgift är att utforma och utvärdera drogplanen,
arbeta förebyggande, införskaffa kunskap och
förmedla till övrig personal. Arbetar med att utarbeta
en handledning till personalen för hur vi praktiskt
arbetar med vår drogplan.

Elevråd.

Utöver planen ovan har PS en lokal plan för det
drogförebyggande arbetet.
Halländsk policy och riktlinjer för barn i behov av
särskilt stöd. Bakgrunden är oro för den ökande
ohälsan hos barn och ungdomar under de senare åren.
Samverkan och samordning mellan samtliga berörda
verksamheter är en förutsättning för att barn och
ungdomar skall få det stöd de behöver. Målet är ökat
samverkan mellan och inom de olika verksamheterna
som berör barn och ungdomar.
Barn och elevhälsoplan, klar inom utgången av 2011.

Förebyggande
(innan något har
hänt)

Antimobbningsgrupper som ex Friends, KRAM
Enkät kring elevernas upplevelse av sin skolmiljö och
kränkningar vid skolan. Gemensam enkät framtagit
för alla skolor. Genomförs och kopplas till Skolans
likabehandlingsplan.

I skolan undervisar man i livskunskap.
Det förs diskussioner om hur man kan förebygga
brott.

I klasserna har klassläraren klassråd där trivselfrågor
diskuteras regelbundet.
Effekt (nytt namn tidigare - ÖPP) forskningsbaserad
föräldrastöd metod som syftar till att förebygga tidig
alkoholdebut, men som även visat sig effektiv när det
gäller andra normbrytande beteende så som skolk,
snatteri och skadegörelse. Det finns utbildade
personal som följer upp arbetet ute i skolorna via
föräldramöten. De som går ut och informerar i en åk
7 klass kommer att följa upp klassen i åk 8 och i åk 9.
DISA är en metod med rötterna i Kognitiv Beteende
Terapi för att förebygga stress och depressiva
symtom hos unga tjejer.

I skolan finns en likabehandlingsplan som skall
arbetas om varje skolår Denna är under omarbetning.
Framöver kommer det att bli tydligare hur man
arbetar inom varje rektorsenhet.
Drogpolicyprogram.
”Föräldrar emellan”
Föreläsningsserie riktat till barn- och tonårsföräldrar.
Samverkan mellan Varbergs kommun, landstinget
samt olika intresseorganisationer. Målgrupp är först
och främst föräldrar till barn och ungdom. Man vill
inspirera fler föräldrar att gå med i föräldragrupper
för erfarenhetsutbyte.
Beredskapsplaner. Rutiner för händelser/situationer i
skolan.

Förhindra
fortsatt
problematik/
brottslighet

Antimobbningsgrupper.

Stöd till utsatt/
behövande

Det finns ett handlingsprogram för elever som utsatts
för mobbning.

Se även KRAM ovan.

RePulse. Metod för att jobba med individ kring
impulskontroll och tanke-känsla-handling.

Kontaktperson: marie.sandell.molander@varberg.se
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Inventering/identifiering av verksamheter/projekt inom kommunen vars syfte är att främja trygghet och förebygga brott
Hamn- och gatuförvaltningen
Individnivå
Handlingsberedskap
Förebyggande
(innan något har
hänt)

Gruppnivå

Kommun/samhällsnivå

Fysisk miljö

Underhåll, förnyelse och förbättring av trafikmiljöer.
Allmänna gatu- och cykelvägsnätet, p-platser o torg
mm underhålls.
Tillsyn av fordonsparkering utförs. Felparkerade bilar
bötfälls.
Parkeringsplatser för enskilda fordon anordnas vid
tätortens publika platser.

Trafiknätsanalys upprättades 2008 och är riktlinje för
trafikmíljöåtgärder och årliga förbättringar.
Förvaltningen skapar områden för bomiljöer med
begränsad hastighet 30 km/tim. Arbetet pågår
kontinuerligt, ca 1,0 milj. kr/år.

Städning av körbanor, cykelvägar o p-platser utförs.
Beläggningsunderhåll av körbanor, cykelvägar o pplatser utförs.
Vinterväghållning av körbanor, cykelvägar o pplatser utförs.
Allmän belysning upprätthålls och förbättras.
Parker och naturområden på allmän plats ska skötas i
form av gräsklippning, rensning och städning.
Hälsans Stig, 4 km gångväg och
Strandpromenaden vid Viskan i Veddige underhålls.

Underhåll, förnyelse och förbättring av stadens
offentliga yttre miljöer.

Hastighetspan för Varbergs kommun upprättades i
december 2011. Planen (Rätt fart i staden) är riktlinje
för utformning av nya hastighetsanvisningar. Planen
ska vara genomförd senast under 2015.

Underhåll, förnyelse och förbättring av offentliga
gröna miljöer (parker och natur).
Allmänna parker och natur underhålls.

Plan finns för utbyggnad av nya cykelbanor 2010-15.
Planen innehåller objekt som förvaltningen önskar
ska bli genomförda under perioden.
Gång- och cykelvägar som saknar belysning ska
kompletteras under 2014-16.
Tillgänglighetsplan förnyades och uppdaterades i
december 2012. De nya riktlinjerna heter ”Staden för
alla”. Planen anger betydelsefulla åtgärder för ökad
tillgänglighet.
Verksamheten torghandel förvaltas.
Torgverksamheteten ska under 2014 förnyas och nya
rutiner utarbetas.

Stödjande åtgärder för förbättring av folkhälsan.

Handlingsplan för bättre offentliga toaletter har
sammanställts under 2013. Planen ska budgeteras och
genomföras med början 2015.
Badplan finns sedan 2009. Badplanen ska förnyas
och kompletteras under 2013.
Ny grönplan, ”Grönstrategi” har antagits av
kommunfullmäktige den 17 september 2013.
Handlingen anger riktlinjer för arbetet för aktiviteter,
upplevelser och biologisk mångfald i utemiljön i
Varbergs kommun.

Stöd till ej organiserade aktiviteter utomhus.

Lekplatsriktlinje finns för stöd vid förnyelse av
lekplatser.

Ny cykelbana utmed Västra Vallgatan anläggs i
samband med att nya sträckningar iordningsställs för
kollektivtrafiken under 2014-15.
Ny cykelväg mellan Trönninge och Lindberg skola
anläggs 2014.
Ombyggnad av Norrgatan till gångfartsområde kan
ske 2014.
Utredning ska göras under 2013-14 angående
utformningen kring
Brunnsparken/Torget/Kyrktomten.
Befintliga motionsspår ska de kommande åren få
bättre och säkrare belysning genom att bland annat
belysningskablarna läggs i mark.
Nytt motionsspår kan anläggas vid sjukhuset 2017.
Förnyelse av service vid strandbadplatser.
Fästningsbadet intill nuvarande Kallbadhuset kan
projekteras 2013 och anläggandet inleds 2014-15.
Några av kommunens egna allmänna lekplatser (idag
80 st.) kommer att nedmonteras, ca 2 st./år.
Ny park har under 2013 anlagts vid Sörse och en
förnyad naturlekplats har anlagts vid Gamla
Påskberget.
En lekpark ska förnyas under 2014.
Anläggande av ny skatepark planeras kunna ske
under 2014-15.

Förhindra
fortsatt
problematik/
brottslighet
Stöd till utsatt
Kontaktperson: andreas.lindqvist@varberg.se
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Inventering/identifiering av verksamheter/projekt inom kommunen vars syfte är att främja trygghet och förebygga brott
Kultur- och fritid
Handlingsberedskap

Förebyggande
(innan något har
hänt)

Individnivå

Gruppnivå

Utbildning i hedersrelaterat våld, sex och samlevnad
samt ÖPP.
Defibrillator/hjärtstartare i Komedianten. HLR
utbildad personal.

Information på föräldramöten, grundskolan.

Ungdomsgården erbjuder vuxenkontakt, en
meningsfull och vettig fritidför dem som inte har
ex.vis idrott, hästar m.m. som intresse. ”Fostra”, inte
göra destruktiva grejer.

Ge bra service så att fritidsutbuden lockar de
sysslolösa. Se även på Individnivå.
Generationsöverskridande möten.

Kulturavdelningen erbjuder aktiviteter för barn och
unga där de kan träffa likasinnade som delar
intressen, och därigenom skapa trygghet.
Genom kultur öka förståelsen för olikheter bland
människor. Väcka tankar och känslor, öppna
medvetenheten.
Ungdomsgårdarna arbetar med mentorskap för att ge
förutsättningar och förebilder för en aktiv och social
fritid för de som befinner sig i utanförskap.
Under 2014 genomförs HBTQ certifiering av
Ungdomsgårdarna och Ungdomens Hus. Personalen
utbildas och ges möjlighet att reflektera över och
diskutera normer, antidiskriminering, bemötande och
arbetsmiljö ur ett brett perspektiv.
Ungdomsavdelningen har en resurs med i Bäring, det
mobila teamet. Vi samarbetar med barn och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen för
att arbeta förebyggande och främjande kring barn
med behov av särskilt stöd. Livsmiljön kring ett barn
kartläggs och vi är främst inriktade på kultur och
fritidsinsatser för eleven och uppdragen är
skräddarsydda efter varje enskilt ärende.

Förhindra
fortsatt
problematik/
brottslighet

Stöd till utsatt/
behövande

Fysisk miljö
Samtlig personal i simhallarna har utbildats i HLR
och D-HLR samt ABC (Olycksfall).
Ungdomens hus är en mötesplats för att främja
sammanhållning, trygghet och skapa meningsfull
fritid för unga medborgare i Varbergs kommun.

Ge bra service så att fritidsutbuden lockar de
sysslolösa.
Samarbete med grannskapsverksamheter och
studieförbund.
Arrangera gemensamma nöjen i stadskärnan,
exempelvis vid skolavslutningen.
”Föräldrar emellan”

Ungdomens Hus.
6 ungdomsgårdar:
Läjet, Veddige, Bua, Sörse, Tvååker och Håsten.
1 föreningsdriven ungdomsgård Skällinge.

Ungdomspotten kommer att bidra till att uppmuntra
ungdomsinitiativ, skapa fler drogfria mötesplatser
och aktiviteter för en meningsfull fritid.

Arrangera evenemang som lockar alla olika
intressegrupper.
Ungdomsavdelningen utvecklar befintliga verktyg för
att arbeta med ungdomsinflytande. Delaktighet har en
främjande effekt på målgruppen.
Kulturskolans verksamhet bidrar till att skapa en
meningsfull fritid för de som är elever. Eleverna får
en möjlighet att arbeta med att uttrycka sig och ta del
av det offentliga rummet via konserter, utställningar
och festivaler.

Simskola i egen regi. Samarbete med BUF kring
simundervisning i skolan.
Bidrag/stöd ges till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet.

Bibliotek.
Defibrillatorer (hjärtstartare) finns i simhallarna och
på Påskbergsvallen (snart också i Idrottshallen).
2 konsthallar
1 kulturhus

Ge en meningsfull fritid till alla barn och unga.

Ungdomsgårdarna arbetar med områdesarbete i
samarbete med skola, kyrka m fl för att arbeta
förebyggande.
Ungdomsgårdarna arbetar i olika projekt för att
förebygga och främja, och för att stötta ungdomar i
riskzoner. Projekten ser olika ut på de olika gårdarna
och kan vara konst, kultur, teknik och idrottsprojekt.
Ungdomsavdelningen ingår i projektgrupp för Psynk.
Ett treårigt samarbetsprojekt mellan socialförvaltning,
barn - och utbildningsförvaltning och kultur-och
fritidsförvaltning. Projektet Psynk står för Psykisk
hälsa, barn och unga och riktar sig till målgruppen
barn och unga från 0-22 år. Syftet med Psynk är att
skapa en övergripande modell "Varbergsmodell" för
att främja hälsa och förebygga ohälsa hos
målgruppen.
Genom att skapa drogfria mötesplatser, ge
ungdomarna ett alternativ till ett destruktivt beteende.

Enskilda samtal, stöttning. Jobbsökande hjälp.

Kommun/samhällsnivå
Simhallarna (omklädningsrum och duschar) kommer
att ingå som en del i kommunens krishantering kring
eventuell kärnkraftsolycka vid Ringhals.

Komedianten är en mötesplats för alla, kreativ,
stimulerande och utvecklande miljö.
Erbjuda säkerhetsskåp i Komedianten.

Infoträffar för vuxna/personal som arbetar med barn
& unga i utsatta situationer.

Kontaktperson: hans.lif@varberg.se
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Inventering/identifiering av verksamheter/projekt inom kommunen vars syfte är att främja trygghet och förebygga brott
Planeringskontoret samt Stadsbyggnadskontoret
Individnivå

Gruppnivå

Kommun/samhällsnivå

Fysisk miljö

Utvecklar samhällsbyggnadsprocessen i Varbergs
kommun där ett mål är att samhällsplaneringen ska
inriktas mot långsiktig hållbarhet inom (ekonomisk,
ekologisk, social och kulturell).

Fortsatt arbete med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder
i Varbergsinnerstad.

Handlingsberedskap

Förebyggande
(innan något har
hänt)

Tar del av genomfört EU-projekt i Halmstad kommun
om Sociala aspekter och medborgardialog i
Samhällsplaneringen (SMS).

Verkar för att utbyggnaderna i staden och
serviceorterna omfattar olika boendeformer till
exempel genom markanvisningar på kommunal mark.
Verkar för att nya exploateringar sker i närhet
av/omfattar service och kollektivtrafik.
Verkar för att trygghetsaspekterna är en parameter
vid utformning och placering av bebyggelse samt
kommunikationsstråk. Till exempel genom en
medveten placering av entréer, fönster och balkonger,
skapa integrerade trafikmiljöer för att undvika ödsliga
mellanrumsområden, planera för nätverk av stråk
med god genomströmning, motverka
återvändsgränder/gator, motverka barriärer, ha en god
orienterbarhet i område eller på en plats samt titta på
alternativa lösningar än gångtunnlar.

.

Förhindra
fortsatt
problematik/
brottslighet
Stöd till utsatt/
behövande
Kontaktperson: annika.eklov@varberg.se
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Inventering/identifiering av verksamheter/projekt inom kommunen vars syfte är att främja trygghet och förebygga brott
Räddningstjänsten Väst
Handlingsberedskap

Individnivå
Ingå i nätverket ”Våld i nära relation”,
yrkesgemensam handbok.
Externutbildar: HLR och hjärtstartare.

Gruppnivå
Brandutbildning till alla barn och unga, förskola och
skola åk. 2, 5 och 8.

Kommun/samhällsnivå
Trygg i Varberg, TiV samordning
inkl. överenskommelse polis-kommun.
Ingå i Folkhälso- och trygghetsrådet.
Ingå i nätverket ”Våld i nära relation”,
yrkesgemensam handbok.

Fysisk miljö
Externutbildar: Heta arbeten, brandkunskap.
Anpassade övningar efter behov, exempelvis
utrymning.
Systematiskt brandskyddsarbete.

Förvaltningarna erbjuds utbildning i stabsmetodik.
Förebyggande
(innan något har
hänt)

Utifrån analyser och behov.

Utifrån analyser och behov.

Skiftlagen ute vid olika tillställningar och
evenemang, delar även infobroschyrer om
exempelvis säker camping och säker grillning.

Vid behov delta i ”7:27”, nätverk för företagare i
olika industriområden i kommunen. Marknad
Varberg håller i nätverket. Polismyndigheten ingår.

Trygghetsteamen (BoBra) brand- och
fallförebyggande.

Samordning av ansvarsfull alkoholservering
(Varberg, Falkenberg och Kungsbacka)

Presentera olika kommunikations kanaler så att den
som behöver får en rätt och direkt information av
nuläget för att snabbt kunna agera vid förändringar.

Aktivt arbete med trygg och brottsförebyggande
lösningar för inne och utemiljö på kommunala
objekt.

Anpassad säkerhetsutbildning i internt skydd och
säkerhet.

Föreslår olika säkerhetslösningar för verksamheterna.

Följer upp kommunens skaderapportering.

Information till seniorer kring trygghet och säkerhet,
brotts- och fallförbyggande. Kampanjer och utifrån
förfrågan.

Behovsanpassar insatser från väktare.

Skiftet besöker ungdomsgården Mittpunkten, kontakt
med ungdomarna en gång per månad.

Arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser tillsammans
med förvaltningarna utifrån ”sociala risker”.

Deltar i olika förebyggande säkerhetsprojekt.

Yttranden i exempelvis plan- och byggärenden,
alkoholserveringstillstånd och tillstånd för offentlig
tillställning.
Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva
varor.
Tillsynsverksamhet.
Handleder/utbildar vid risk- och sårbarhetsanalyser
även utifrån extra ordinära händelser.

Förhindra
fortsatt
problematik/
brottslighet

Utifrån analyser och behov.

Utifrån analyser och behov.

Flexibelt användande av bevakningstjänster. Styra ut
icke önskvärd aktivitet.

Team för särskilda insatser TSI. Uppgifter anpassade
utifrån händelser.

Brett kontaktnät ”broar” mellan olika aktörer t.ex.
privatpersoner, företag, kommunala förvaltningar och
föreningar.
Kartläggning av oönskade aktiviteter.

Besvara frågor och ge rådgivning till allmänhet och
andra myndigheter
Kvalitetsanalyser utifrån specifika händelser,
granskning av statistik.
Kompletterar och säkrar upp med tekniska och
brottsförebyggande hjälpmedel (belysning, kamera,
sittbänkar).

Styra aktuella säkerhets resurser efter kartläggningen
av oönskade aktiviteter.
Stöd till utsatt/
behövande

Utifrån analyser och behov.
POSOM samordning.
Trygghetsteam och nattpatruller, dygnet runt.

Utifrån analyser och behov.
POSOM samordning.
Team för särskilda insatser TSI.

Tjänsteman i beredskap.
Stödja kommunledningen i krisberedskap.
KSC, kommunsamordningscentralen som är en
larmförmedling för Varberg och Falkenberg samt de
kommunala bolagen (VBAB och Vbg Energi).
Kontaktperson: ronny.andersson@rvast.se
karin.nilsson@rvast.se
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Inventering/identifiering av verksamheter/projekt inom kommunen vars syfte är att främja trygghet och förebygga brott
Region Halland
Handlingsberedskap

Individnivå
Kvinnofrid
Närsjukvården har tagit fram en praktisk handbok för
kvinnofrid där ges information om att tidigt upptäcka
våld samt akuta insatser då kvinnan söker för att hon
blivit utsatt för våld i nära relation.

Gruppnivå

Kommun/samhällsnivå
Folkhälsopolicy för Halland – strategier, arenor och
insatsområden
Anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i
Halland.

Fysisk miljö

Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland,
exempelvis ”Annas led”.
Våld i nära relation
Ingå i nätverket ”Våld i nära relation”,
yrkesgemensam handbok.
Yrkesgemensam handbok för våld i nära relation.
Samarbete mellan Region Halland, Varbergs
kommun, Kvinnojouren Frideborg Varberg,
Kriminalvården, Åklagarmyndigheten.
Regionalt samarbete, framtagande av handbok.
Samordning av regeringens PRIO-satsning (psykisk
ohälsa - plan för riktade insatser inom området
psykisk ohälsa 2012-2016).
Förebyggande
(innan något har
hänt)

Föräldrastöd
BVC
MVC
Ungdomsmottagningen
Information, råd och stöd för ungdomar 13-23 år.

Föräldrastöd
BVC - föräldrastöd i form gruppverksamhet för
nyblivna föräldrar.
”Aktivt föräldraskap” - Föräldrastöd till
tonårsföräldrar. Samarbete mellan Studieförbundet
Vuxenskolan, Region Halland och Varbergs
kommun.
MVC - Gruppverksamhet för blivande föräldrar.
Ungdomsmottagningen
Klassbesök årskurs 8

Välmående ger resultat
Föräldrastöd – forskningsprojekt
Forskning på effekter av universellt föräldrastöd till
föräldrar till flickor och pojkar i mellanbarndom och
tidiga tonår avseende deras psykiska hälsa. Varberg
deltar med ”Aktivt föräldraskap”.

Hälsans stig
En anordnad promenadväg för motion, sociala
kontakter och naturupplevelser. Deltagit i arbetsgrupp
tillsammans med Hamn- och gatuförvaltningen,
Kultur- och fritidsförvaltningen, Hjärt- och
lungsjukas förening och Naturskyddsföreningen.

Föräldrastöd - Föräldrar emellan
Föreläsningsserie riktat till barn och tonårsföräldrar.
Samverkan mellan Varbergs kommun, Region
Halland samt olika intresseorganisationer.
Invånardialog och information till befolkningen
Lokala nämnden Varberg genomför dialogmöten med
verksamheter i Varberg, har löpande invånardialoger
och erbjuder föreläsningar om aktuella ämnen inom
trygghet och hälsa.
Trygg i Varberg – deltagande i nätverk
Nätverket ska vara en samordnande resurs och motor
för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
verksamhet.
Ungdomsmottagningen stöttar kommunen
(fritidsgård) i HBTQ-arbete.
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Förhindra
fortsatt
problematik/
brottslighet

Alkohol (närsjukvården har personal med kunskap
om livsstilsfrågor)
MVC - gravida screenas enligt särskilt frågeformulär
när det gäller alkohol.

BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin
En specialistresurs för barn och ungdomar upp till 18
år med psykisk ohälsa eller funktionshinder.

Särskilt utbildade distriktssköterskor inom
Närsjukvården arbetar med personer som har ett
riskbruk/missbruk av alkohol.

Habiliteringen Varberg
Habiliteringen arbetar med barn, ungdomar och
vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar som
orsakar problem i vardagen.

Tobak
Tobaksavvänjning enskilt eller i grupp
(Närsjukvården)
Tandvården frågar alla patienter om de rökar eller
snusar.
Stöd till utsatt/
behövande

BUP-linjen
Telefonmottagning som gör en första bedömning och
hjälper dig vidare.

BUP
Gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar.
Habiliteringen Varberg

Aurora-mottagningen, stödjande samtal vid
förlossningsrädsla.

Föräldrastödskurs, ”Komet”

Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland,
exempelvis ”Annas led”.
Kontaktperson: lars.backlund@regionhalland.se
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Polismyndigheten
Handlingsberedskap

Förebyggande
(innan något har
hänt)

Individnivå
Gruppnivå
Utryckningsverksamheten i närpolisområde Varberg
Inom närpolisområdet finns en grupp civilklädda poliser som arbetar
är del av Polismyndigheten i Hallands samlade yttre
främst emot problem inom alkohol och narkotika.
resurs. Varje polis har ett brottsförebyggande uppdrag,
både i riktad verksamhet men även i
linjeverksamheten.

Kommun/samhällsnivå
Polisiär närvaro i kommunen. Både synlig men även
dold.
Bemannad polisstation av stationsbefäl vardagar kl.
07-23 och helg 07-03:30.

Fysisk miljö
Remissinstans gentemot kommun och länsstyrelse.

De enskilda poliserna har till uppgift att söka upp
ungdomar i riskzon och samtala med dem.

Information till ungdomar och föräldrar ex. vis innan skolavslutning,
student, Valborg m.m.

Samverkan vid krogtillsyn tillsammans med
kommunens alkoholhandläggare, alkoholinspektörer,
räddningstjänsten, skattemyndigheten och tullen.

Anmälningsplikt gentemot kommun, vägverket,
sociala myndigheter, banverket m.fl.

Utveckla arbetet med grannsamverkan

Kontinuerlig samverkan med studentkommittén samt skolledningen
inför studentfirande.

Utveckla och driva samverkan med ordningsvakter
genom möten samt stöttning i deras yrkesutövning.
Utveckla metoder i arbetet med att förebygga våld i
offentlig miljö.
Utveckla metoder samt övervaka trafiken inom
Varbergs kommun för att öka trafiksäkerheten och
minska antalet skadade och döda i trafiken.
Chefen Länskriminalpolisen Hallands län ingår i ett
samverkansråd med Varbergs kommun mot grov
brottslighet.

Rustad/Krus ( krogar mot knark )

En grupp bestående av fyra poliser från utryckningen som arbetar med Samverkan med tullen kring alkoholsmuggling m.m.
frågor/information/utbildning gentemot grundskolan.
Samverkansmöten gymnasieskolorna – polisen.
Näpo-span bestående av fem poliser som arbetar med
Frågor/information/utbildning gentemot gymnasiet.
Samverkan polis – kommun inför större helger och
evenemang
Information till massmedia.
Kontaktnät med olika aktörer inom
Polisens hemsida.
säkerhetsbranschen i det brottsförebyggande arbetet
t.ex. räddningstjänsten, Marknad Varberg,
Polisens volontärer kommer att arbeta på uppdrag av polisen med
samhällsföreningar, kommunens säkerhetsansvariga
brottsförebyggande arbete till exempel med trygghetsvandringar,
m.m.
informationskampanjer, trygghetsskapande vid evenemang mm.

Samverkansmöte med gatuförvaltningen i syfte att öka
trafiksäkerhetsarbetet.
Trygghetsvandringar.
Ständig dialog med kommunens parkeringsvakter.

Från och med hösten 2013 finns en plis som arbetar 50
% med enbart brottsförebyggande frågor.

Förhindra fortsatt
problematik/
brottslighet
Stöd till utsatt/
behövande

Omedelbara ingripanden. Utreda brottet i så nära
anslutning som möjligt genom användning av PUST
(polisens mobila utredningsstöd)
Utredare som tar sig an olika brottsutredningar och har
specialistkompetens.

Poliser i yttre tjänst har till uppgift att söka upp olika grupper och
bjuda in till diskussion och samsyn. T.ex. ungdomsgrupper på stan.

Särskilda insatser vid så kallade ”Hot spots”,
skolavslutning, Valborg, midsommar.

Se ovan.

Från 2011 arbetar två personer från Socialtjänsten två dagar i veckan
på polishuset Varberg. Nära samverkan sker dagligen med dels
utredare och dels vår yttre personal.

Samverkan med IFO i olika brottsutredningar.
Kontakt med åklagare.

Tjänstemän från socialtjänsten samt polis arbetar nära varandra i
samband med skolavslutning / Valborg, tex gemensamma
utsättningar.

Brottsofferrotel vid Polismyndigheten Hallands län
som samverkar med närpolisområde Varberg i ärenden Möte med BNR-utredare en gång/år.
rörande skyddspaket, kontaktförbud,
( BNR = brott i nära relationer )
målsägandeskydd. Vittnesskydd m.m.
Närpolisområdet har en utredare som genomför
återkoppling till brottsutsatta inom vissa
brottskategorier så som våldsbrott och grova stölder.
Kontaktperson: gustav.zetterberg@polisen.se
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Inventering/identifiering av verksamheter/projekt inom kommunen vars syfte är att främja trygghet och förebygga brott
Övrigt
Individnivå
Handlingsberedskap
Förebyggande
(innan något har
hänt)

Gruppnivå

Kommun/samhällsnivå

Grannsamverkan inom bostadsområden och
flerfamiljsbostäderna i Varberg.

Föräldrar emellan.
Föreläsningar med hög kvalitet för inspiration och
ökade kunskaper. (Samarbete kommun, , IOGT-NTO,
Lions Club, NBV, Landstinget, Pingstkyrkan, RB,
Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Varbergs församling
– Svenska kyrkan

7:27 Företagssamverkan (polis och RÄD).

Fysisk miljö

Polisens volontärer.
Moped-OLA, förebygga mopedolyckor.
Representanter fr. vägverket, NTF, länsförsäkringar,
skola och polis.

Förhindra
fortsatt
problematik/
brottslighet

Stöd till utsatt/
behövande

Brottsofferjouren
Kvinnojouren
Tjej-jour inom kvinnojouren.
VOOV, veterinär omtanke om väldsutsatta
(underlätta uppbrottet från våldsutövaren genom att
erbjuda boende för våldsutsattas sällskapsdjur).
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