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Vision 2020
Brottsligheten och problemen med alkohol och droger har minskat
betydligt.
Barn och ungdomar har en trygg uppväxt och en trygg och stimulerande
skolmiljö.
Människor känner delaktighet och engagemang och trivs att bo och verka i
Torsby kommun.
Det finns en stark vilja till samarbete för att förbättra och utveckla
livssituationen för kommuninvånarna.
Barn och vuxna känner trygghet, tillförsikt och framtidstro.
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Trygghetsplanens övergripande mål

Arbetssätt

•
•

Ansvaret för arbetet med Trygghetsplanen har alla kommunens
nämnder. Varje nämnd skall med utgångspunkt av de fyra målen i
trygghetsplanen utarbeta egna rutiner för hur målen ska uppnås i
respektive nämnd.

Minska brottsligheten.
Öka tryggheten i Torsby kommun

”Vi påstår att det enda verkligt effektiva sättet att förebygga nya brott
är att stoppa rekryteringen, att se till att inga barn utvecklas till
kriminella eller missbrukare”. (Brottsförebyggande Centrum i
Värmland).

Samarbete med andra aktörer än den egna nämnden gör att
trygghetsplanens mål får en bredare förankring t.ex. ungdomsråd,

föräldrar, polis, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, landstinget,
föreningsliv, kyrkan, hotell/restaurang och övriga utskänkningsställen.

Detta är möjligt genom helhetssyn och samverkan.
•
•
•

EN kan inte göra allt
ALLA kan göra något
TILLSAMMANS kan vi göra mycket

Trygghetsplanens mål
1.
2.
3.
4.

Värdegrund – attityder – livsstil. Alla människors lika värde medkänsla – konsekvens.
Stärka föräldra-/vuxenrollen, föräldragrupper, studiecirklar.
Uppmärksamma barns behov. Se individen – lyssna – våga fråga –
reagera!
Minska användandet av alkohol och andra droger. De flesta brott är
alkohol- och drogrelaterade.

Dessa mål överensstämmer väl med ”Folkhälsostrategi för invånarna i
Torsby kommun” med polisens aktuella handlingsplan med pågående
satsning i Drogfritt Torsby.
Detta öppnar brett samarbete på olika plan, helhetssyn på problem,
lösningar och arbetssätt. Trygghetsplanens främsta målgrupp är barn
och ungdomar.

•
•

En ansvarig för respektive mål
En arbetsplan utarbetas för respektive mål.

En arbetsplan skall innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvariga
probleminventering
nulägesanalys
resursinventering
konkreta och mätbara mål
förslag till utvärdering
förslag till åtgärder
arbetsmetod (-er) t ex studiecirklar, utbildning etc
ev slutprodukter av arbetet, t ex metodhandbok
redovisningssätt
tidsplan för arbetet

Nämnderna skall var för sig i samband med att
verksamhetsberättelserna skrivs, delrapportera sitt arbete med
respektive effektmål till TOSAM (Torsby samhällsråd) för vidare
rapport till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

