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REGLEMENTE FÖR TRYGGHETSRÅDET 
 
Trygghetsrådet i Bromölla kommun är ett tvärsektoriellt organ för samråd. Rådet skall utgöra 
kontaktkanal inom kommunen, mellan kommunen och externa aktörer samt vara ett forum för 
överläggningar. Rådet har en viktig uppgift i att utarbeta planer för det lokala folkhälsoarbetet och 
det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet. Planerna är viktiga för att åstadkomma ett 
långsiktigt arbete som inbegriper alla sektorer. 
 
 
Arbetsuppgifter 
 
 Trygghetsrådet skall hålla sig underrättad om det förebyggande på nationell och regional nivå 

och insatser av betydelse ur folkhälsosynpunkt samt inom det trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande området.  
 

 Trygghetsrådet skall bevaka och följa den lokala utvecklingen av hälsoläget och brotts-
utvecklingen. 
 

 Trygghetsrådet skall 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 skall verka för att de nationella folkhälsomålen och det trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande arbetet länkas samman och ses i ett helhetsperspektiv.  
 

 Trygghetsrådet skall vara intern kommunal remissinstans i de frågor som direkt berör folkhälsan, 
samt de frågor Trygghetsrådet önskar få på remiss. 

 
 
Sammansättning 
 
Trygghetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Vid behov kan representanter från 
andra samhällsorgan inbjudas för information och diskussion i vissa frågor.  
 
Tre ledamöter, med ersättare, utses av kommunstyrelsen. Övriga ledamöter är kommunchefen, 
verksamhetschefen för Stöd och omsorg, verksamhetschefen för Utbildning, verksamhetschefen 
för Tillväxt och utveckling samt representant för Polisen respektive Räddningstjänsten. Ersättare i 
rådet ska ha närvarorätt.  
 
Ordföranden i kommunstyrelsen skall vara ordförande i Trygghetsrådet. Vice ordförande i kommun-
styrelsen skall vara vice ordförande.  
 
Kommunens folkhälsosamordnare skall vara sekreterare i Trygghetsrådet.  
 
Trygghetsrådet väljes för en tid av fyra år som skall sammanfalla med den politiska mandat-
perioden. 
 
Trygghetsrådet kan inom sig utse arbetsgrupper för olika uppgifter. 



 
 

 
Sammanträden och kallelser 

 
Trygghetsrådet sammanträder fyra gånger om året. Vid behov kallas därutöver till extra 
sammanträden. Skriftlig kallelse med dagordning och aktuella handlingar skall senast en vecka 
innan sammanträdet tillställas ledamöterna. 
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