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Instruktion för trygghetsrådet
Kommunstyrelsen beslutade 1 i § 155, 21 augusti 2018, om följande instruktion.

Utöver det som föreskrivs i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna instruktion.

1 Beslutet ersätter Heby FS 2014:34.
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TRYGGHETSRÅDETS UPPGIFTER
1 § Trygghetsrådet är knutet till och väljs av kommunstyrelsen.
Trygghetsrådet är ett organ för att förmedla information och samordna kommunens insatser mellan
kommunstyrelsen, nämnderna, och styrelsen för Hebyfastigheter/Hebygårdar AB i frågor som rör
välfärds- och brottsförebyggande arbete, förebyggande säkerhetsfrågor, samt tillgänglighetsfrågor och
andra frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden. Trygghetsrådet ska också årligen bevaka
aktiviteten bland föreningar som sysslar med funktions- och tillgänglighetsfrågor för att kunna
upprätthålla och utveckla kontakten mellan kommun och föreningar som besitter särskild kunskap och
kompetens i dessa frågor.

Det har också till uppgift att bistå kommunstyrelsen i arbetet med att ta fram effektmål och inriktningar.

Kommunens företrädare bör informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatserna och
därmed inhämta synpunkter i ett så tidigt skede att dessa kan beaktas och påverka ärendets
handläggning.

Trygghetsrådet bör vara remiss och referensorgan i frågor som rör välfärds- och brottsförebyggande
frågor, tillgänglighetsfrågor, förebyggande säkerhetsfrågor, samt ett forum för kunskapsspridning i Heby
kommun.
Trygghetsrådet skall ta initiativ till förbättringar inom de områden rådet ansvarar för.

TRYGGHETSRÅDETS SAMMANSÄTTNING
2 § Av trygghetsrådets ledamöter skall en ledamot utses från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för
Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av kommunstyrelsen efter förslag från de nämnda organen.
3 § Av trygghetsrådets ersättare skall en ersättare utses från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för
Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av kommunstyrelsen efter förslag från de nämnda organen.
4 § Till ledamöter bör utses personer med intresse och engagemang för de aktuella frågorna. Någon eller
några av ledamöterna bör vara ordförande eller vice ordförande i de representerade organen.

5 § Kommunstyrelsen bör dessutom till ledamöter i rådet utse någon förtroendevald från kommunen som
ingår i landstingsstyrelsen, om sådana finns. Om så inte är fallet kan rådet överväga att adjungera annan
företrädare för landstingsstyrelsen.
Företrädare för andra statliga och regionala organ kan adjungeras om så är lämpligt.

6 § Trygghetsrådets ledamöter väljs för en tid som sammanfaller med allmänna val enligt kommunallagen.
Nämnderna och styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB ska före 1 februari året efter det att de
allmänna valen genomförts lämna förslag på ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen.

TRYGGHETSRÅDETS ARBETSFORMER
7 § Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande.

8 § Trygghetsrådet bestämmer i övrigt själv sina arbetsformer med beaktande av kommunallagens regler.
Ersättare skall ha rätt att närvara och delta i överläggningen men inte i beslutet.

Avgår en ledamot eller en ersättare i rådet skall den vakanta platsen snarast tillsättas.
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BESLUTFÖRHET
9 § Trygghetsrådet får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

INKALLANDE AV ERSÄTTARE
10 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall
snarast anmäla detta till rådets sekreterare eller någon annan anställd vid kommunförvaltningen som
kallar ersättare. Som ersättare kallas den som är utsedd till ersättare av samma politiska organ som den
ledamot som ska ersättas.

11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre
tid får trygghetsrådet utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.

SAMMANTRÄDENA
12 § Trygghetsrådet sammanträder tillräckligt ofta för att kunna fullfölja sitt uppdrag och när aktuella
ärenden föreligger, dock minst fyra gånger per år. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande,
vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär detta.

13 § Trygghetsrådet skall dock alltid sammanträda och yttra sig innan kommunstyrelsen eller nämnderna
fattar beslut i ärenden som berör rådets ansvarsområde.

KALLELSE
14 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Förslag till ärenden
skall vara sekreteraren tillhanda senast två veckor före sammanträde.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast fem arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

15 § Ordförande fastställer dagordningen i samråd med sekreteraren.

PROTOKOLL
16 § Vid rådets sammanträden förs protokoll. Rådets protokoll skall tillsändas kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden
och styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB samt rådets ledamöter och ersättare.
Kommundirektören utser sekreterare för rådets sammanträden. Sekreteraren är också kontaktperson
med berörda förvaltningar.
17 § Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Trygghetsrådet kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan rådet justerar den.
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RESERVATION
18§ Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.

UTBILDNING
19 § Ledamöter samt ersättare i trygghetsrådet skall erhålla utbildning likvärdig den som erbjuds
förtroendevalda i Heby kommun, minst en gång per mandatperiod.

EKONOMI

20 § Till ledamöter och ersättare utgår arvode, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.

ÄNDRING AV INSTRUKTION
21 § Ändring av denna instruktion kan påtalas av trygghetsrådet.

Detta reglemente träder i kraft den 12 september 2018.

Marie Wilén
Ordförande i kommunstyrelsen
Karin Eljansbo
Administrativ chef
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