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REGLEMENTE FÖR TRYGGHETSRÅDET  
 
§ 1 Syfte 
Trygghetsrådet i Hörby kommun är ett tvärsektoriellt organ för samråd. Trygghetsrådet ska utgöra 
kontaktkanal inom kommunen, mellan kommunen och externa aktörer samt vara ett forum för 
samverkan och överläggningar.  
 
Trygghetsrådets ska planera arbetet utifrån kommunens vision, kommunens styrmodell, 
samverkansavtalet med Polismyndigheten o s v. 
 
Trygghetsrådet har en viktig uppgift i att utarbeta planer för det trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande arbetet. Planerna är viktiga för att åstadkomma ett långsiktigt arbete som 
inbegriper alla sektorer.  
 
Trygghetsrådet ska ta initiativ till förbättringar inom de områden rådet ansvarar för.  
Trygghetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Trygghetsrådet kan inom sig utse 
arbetsgrupper för olika uppgifter.  
 
§ 2 Arbetsuppgifter  
Trygghetsrådet ska hålla sig underrättad om det förebyggande arbetet på nationell och regional nivå 
och insatser av betydelse inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området. 
 
Trygghetsrådet ska bevaka och följa den lokala utvecklingen av brottsutvecklingen och hälsoläget.  
 
Trygghetsrådet ska verka för att den förebyggande strategin integreras i alla verksamheter och att 
alla människor ges förutsättningar till inflytande och delaktighet över sin vardag och framtid.  
 
Trygghetsrådet ska verka för att de nationella folkhälsomålen och det trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande arbetet länkas samman och ses i ett helhetsperspektiv.  
 
Trygghetsrådet ska vara intern kommunal remissinstans i de frågor som direkt berör folkhälsan, samt 
de frågor trygghetsrådet önskar få på remiss.  
Trygghetsrådet ska se till att löpande analys och kartläggning sker med företrädare för kommunen 
och polisen minst fyra gånger per år.  
 
Trygghetsrådet ansvarar för revidering och uppföljning av samverkansavtalet med Polismyndigheten.  
 
§ 3 Sammansättning  
Trygghetsrådet väljs för en tid av fyra år från och med den 1 januari året efter det år då val har hållits 
till kommunfullmäktige. 
 
Trygghetsrådet har nio (9) ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser fem (5) ledamöter och bland dem en ordförande och en vice ordförande. 
Ordföranden i kommunstyrelsen ska vara ordförande i trygghetsrådet. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande ska vara vice ordförande i trygghetsrådet.  
 
Polismyndigheten har rätt att utse en ledamot (kommunpolis vid polisen i Hörby). 
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Följande ingår i rådet:  
• Kommunstyrelsens arbetsutskott  
• Kommunchefen 
• Socialchefen 
• Trygghets- och säkerhetsutvecklaren 
• Kommunpolis vid polisen i Hörby  
 
§ 4 Rätten att kalla förtroendevald, tjänsteman och externa 
Trygghetsrådet har rätt att till sammanträde kalla berörda förtroendevalda och tjänstemän. 
 
Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information och diskussion i 
vissa frågor. 
 
§ 5 Rätt att väcka ärenden 
Samtliga ledamöter, kommunens nämnder, förvaltningar och bolag har rätt att väcka frågor i 
trygghetsrådet och har vid dessa tillfällen rätt att närvara då ärendet behandlas. 
 
§ 6 Sammanträden och kallelser  
Trygghetsrådet sammanträder fyra gånger om året. Extra sammanträde ska hållas om 
trygghetsrådets ordförande eller mer än hälften av trygghetsrådets ledamöter begär det. 
 
Kallelse till trygghetsrådets sammanträden utfärdas av ordföranden och ska på lämpligt sätt vara 
ledamöterna tillhanda senast sju arbetsdagar före sammanträdet. Kallelsen ska åtföljas av 
fördragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
§ 7 Sekreterarskap 
Trygghets- och säkerhetsutvecklaren ska vara sekreterare i trygghetsrådet.  
 
§ 8 Arvode 
Arvode utgår till förtroendevalda vid trygghetsrådets sammanträden enligt kommunens reglemente 
för ersättning till förtroendevalda.  
 
§ 9 Protokoll 
Vid trygghetsrådets sammanträden förs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden vid mötet 
samt av utsedd ledamot senast 14 dagar efter sammanträde. Protokollet delges rådets ledamöter, 
eventuellt adjungerade och samtliga nämnder. Protokollet publiceras på kommunens webbplats 
samt anmäls till kommunstyrelsen. 
 
§ 10 Fastställande av reglemente 
Reglementet för trygghetsrådet fastställs av kommunfullmäktige. Ändring/revidering av reglementet 
kan aktualiseras av trygghetsrådet eller av kommunstyrelsen. 
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