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Reglemente för Trygghetsrådet 

Diarienummer KS 16/185 

  



 

 

 
 
Mål Mål beskriver vad kommunen ska uppnå. Den är många gånger abstrakt och beskriver 

sällan sättet som det uppnås på. De kan innehålla långsiktiga perspektiv och beskriver 
verksamhetsområden som ska utvecklas och i vilken riktning. 
Exempel på mål: Mål och prioriteringar. 
 

Plan Kommunens mål omsätts till handling oftast genom en plan. De beskriver närmare hur 
verksamheten ska arbeta för att uppnå satta mål.  
Exempel på plan: Verksamhetsplan. 
 

Riktlinje Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. De beskriver 
ramarna och riktningen för området. Riktlinjer ska vara så detaljerade att våra 
medarbetare ska känna sig trygg i sitt agerande, men utan att detaljstyra ageranden.  
Exempel på riktlinje: Riktlinjer för styrdokument. 
 

Policy En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en viss företeelse. En policy 
säger hur vi ska förhålla oss i t ex kommunikationsfrågor, hur vi ser på hemarbete eller 
hur kosten ska vara för de vi serverar. 
Exempel på policy: Kommunikationspolicy 
 

Regel Regler ska ge absoluta gränser för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana 
dokument är ”ska”, ”måste” och ”får inte”.  
Exempel på regel: Regler för Ånge kommuns borgensåtagande. 
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1 Organisation för det brottsförebyggande arbetet 
1.1 Trygghetsrådet 
Trygghetsrådet är ett referensorgan underställt kommunstyrelsen. Det övergripande uppdraget för 
Trygghetsrådet är brottsförebyggande arbete som syftar till att skapa trygga livsmiljöer i Ånge 
kommun. Trygghetsrådet är ett forum som utgår från en gemensam problembild och grundsyn samt 
forskningsstöd. 

1.2 Klara-gruppen 
Klara-gruppen är en arbetsgrupp underställd Trygghetsrådet. Det övergripande uppdraget för Klara-
gruppen är att bidra till konkreta arbetsinsatser i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.  

2 Koppling till Ånge kommuns vision och fokusområden 
Trygghetsrådets och Klara-gruppens övergripande uppdrag ska ha god bäring i Ånge kommuns vision 
om att erbjuda en plats för alla, baserad på närhet och engagemang. Trygghetsrådets och Klara-
gruppens arbetssätt verkar för att skapa trygga miljöer som främjar hälsa i Ånge kommun genom 
samverkan över myndighets- och professionsgränser, vilket samstämmer med innehållet i de 
fokusområden som kopplar till visionen. 

3 Trygghetsrådets uppgifter 
Trygghetsrådet ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen, 
blåljusverksamheter och andra aktörer i samhället. Trygghetsrådet ska verka för att förebygga 
brottsligheten och öka tryggheten – kortsiktigt och långsiktigt.   

Trygghetsrådet ska följa upp, förebygga brottslighet och skapa trygga livsmiljöer i Ånge kommun 
genom att: 

▪ Upprätta och följa upp samverkansavtal och medborgarlöfte mellan kommun och polisen. 
▪ Förmedla information om behov av insatser från olika förvaltningar/-organ genom Klara-

gruppen. 
▪ Ansvara för att insamling av information från olika aktörer i kommunen genomförs, samt 

därefter skapa en komplett lägesbild utifrån insamlad information som beskriver brottslighet 
och konsekvenser av detta. 

▪ Uppdra Klara-gruppen att utse en arbetsgrupp för genomförande av orsaksanalys kopplat till 
den lägesbild som tagits fram av Trygghetsrådet. 

▪ Respektive parter i Trygghetsrådet fattar beslut i sina egna organisationer om vilka åtgärder 
som ska genomföras utifrån identifierad lägesbild och orsaksanalys. En sammantagen 
åtgärdsplan sammanställs sedan i Trygghetsrådet. 

▪ Följa upp lägesbild och åtgärdsplan minst vartannat år. 
▪ Trygghetsrådet har möjlighet att vara styrgrupp för olika projekt eller verksamheter, 

exempelvis samverkansöverenskommelse med polisen och medborgarlöften. 
Uppföljning/återkoppling av projekt eller verksamheter, exempelvis medborgarlöften, görs i 
rådet.   

3.1 Trygghetsrådets sammansättning   
Kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande för Trygghetsrådet, företrädare från oppositionen, 
kommunchef, socialchef, skolchef, folkhälsostrateg tillika samordnare för Trygghetsrådet, representant 
från polisen, representant Medelpads räddningstjänstförbund, representant ambulansen Ånge. 

Ordförande och samordnare i Trygghetsrådet har mandat att vara talespersoner för Trygghetsrådet. 



 

Sida 2 

 
 
Representanterna ska ha mandat att företräda respektive organisation.   
Vid förhinder inför ett sammanträde bör en ersättare utses. 
 
3.2 Trygghetsrådets arbetsformer   
Trygghetsrådet samlas fyra gånger per år. Vid behov kan ordföranden kalla till extra sammanträden. 
Kallelsen till sammanträde ska innehålla uppgift om tid och plats samt dagordning.   

Vid Trygghetsrådets sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande samt utsedd 
justeringsperson. Kommunen ansvarar för protokoll och detta ska expedieras till berörda nämnder, 
Klara-gruppen och Ungdomsrådet. 

4 Klara-gruppens uppgifter och arbetsformer 
Klara-gruppen administreras av kommunen och har bland annat i uppgift att lämna underlag, 
lägesrapporter och analyser till Trygghetsrådet. Gruppens verksamhet styrs av en verksamhetsplan 
som årligen ska beslutas av Trygghetsrådet. 

Klara-gruppen träffas minst fyra gånger per år. Vid mötena förs minnesanteckningar som redovisas till 
Trygghetsrådet. 

5 Kommunens ungdomsråd 
Kommunens ungdomsråd ska lämna en lägesrapport till Klara-gruppen minst två gånger per år. Minst 
en representant från kommunens ungdomsråd ska därtill delta i möte med Klara-gruppen en gång per 
år. 

6 Årshjul 
Ett årshjul för Trygghetsrådets arbete ska upprättas av Trygghetsrådet själva. Årshjulet skapas utifrån 
det behov som finns gällande det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, exempelvis med 
stöd från medborgarlöftet. Vid inträffande av akuta, icke-planerade samhällsförändringar eller 
händelser skapas utrymme för insatser om behov finns. 

7 Uppföljning och utveckling  
Reglementet följs upp i samband med översyn av samverkansöverenskommelsen mellan kommun och 
polis.   
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