Nätverket Trygg i Varberg, TiV
Trygghet är en sammansatt företeelse som avspeglar människors
upplevelse av säkerhet. Hur trygga vi känner oss är exempelvis
avgörande för var och hur vi rör oss i miljön, vilka aktiviteter
vi väljer att delta i och hur vi umgås med andra människor. Att
känna sig trygg i vardagen är viktigt för vår trivsel och därmed
vår hälsa.
Att främja trygghet är en skiftande uppgift som berör många delar
av samhället. Det kan handla om att minska upplevd otrygghet och
öka tilliten, minska utanförskap, arbeta förebyggande genom
planering av den fysiska miljön, försvåra möjligheten att begå
brott men också att minska risken för skador och att någon ska
komma att begå brott. För att samordna arbetet, underlätta
kommunikation och samarbete har folkhälso- och trygghetsrådet i
Varberg tillsatt nätverket Trygg i Varberg. Medlemmarna som ingår
i TiV utses av respektive förvaltningschef eller motsvarande.
Trygg i Varberg är en samordnande resurs och motor för det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Detta handlar
bland annat om att utifrån deltagarnas arbetsområden kartlägga
och analysera trygghet/otrygghet och brottslighet i kommunen,
inventera resurser, föreslå utvecklingsområden, driva på arbetet
samt följa upp resultatet. En stor del av detta arbete görs via
överenskommelsen om samverkan, polis – kommun. I princip ska
genomförandet av aktiviteter ske genom ordinarie verksamheter. I
nätverket kan det handla om att vid behov koppla ihop och
engagera olika aktörer att delta i genomförandet, både från
kommunens egna verksamheter och från externa aktörer. Särskilda
arbetsgrupper kan sättas ihop för vissa uppgifter/frågor.
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En kan inte göra allt.
Alla kan göra något.
Tillsammans kan vi göra mycket!

