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Reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet 

Syfte 

En trygg och säker kommun är viktigt för alla i Marks kommun. 
Polismyndigheten, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) och 
kommunen har ett gemensamt intresse och arbetar tillsammans för att 
öka tryggheten och säkerheten i kommunen samt för att motverka 
brottslighet. Det trygghetsfrämjande arbetet syftar till att skapa 
trygghet i vår närmiljö, öka tilliten till varandra och till demokratin, 
medan det säkerhetsfrämjande arbetet syftar till att minska risken för 
olyckor, brott eller oönskade händelser som kan leda till sak- och 
personskador eller dödsfall.  

Genom trygghets- och säkerhetsrådet finns en arena där polis, 
räddningstjänst samt kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner 
möts för att upprätthålla en kontinuerlig dialog. Syftet är att genom 
samverkan skapa goda förutsättningar för det lokala brottsförebygg-
ande arbetet och att arbeta förebyggande, så att det är tryggt och 
säkert i Marks kommun, till gagn för såväl kommuninvånarna och 
kommunen som andra som vistas eller verkar i kommunen.  

Uppgifter 

Rådet är ett rådgivande organ som diskuterar olika frågor och 
utmaningar som allmänt berör trygghet, säkerhet och brottsföre-
byggande arbete i kommunen, både på strategisk och operativ nivå, 
och som är ställda av kommunens nämnder och styrelser eller som lyfts 
av de andra organisationernas representanter i rådet.  

Rådet ska planera och utforma det trygghetsskapande och brottsföre-
byggandet arbetet, vilket sker utifrån en adekvat lägesbild som rådet 
använder som underlag för att inrikta arbetet genom en gemensam 
åtgärdsplan. Underlag och analyser av status i trygghets- och brotts-
förebyggande arbete ska vara framtagna utifrån kvalitetssäkrade och 
evidensbaserade metoder. 

Rådet ska genom organisationernas representanter i rådet aktivt samla 
in synpunkter och trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder 
och behov från de organisationer och verksamheter som de företräder 
och därmed ge fler möjlighet till delaktighet i det trygghets- och 
säkerhetsfrämjande arbetet. 

Representanterna i rådet ansvarar för att återföra vad som har 
behandlats av trygghets- och säkerhetsrådet till den organisation som 
de representerar och att där arbeta för att förverkliga den åtgärdsplan 
som beslutats i rådet, så att de organisationer som ingår i rådet kan 
arbeta samordnat. 

Rådet ska följa upp tecknade överenskommelser om samverkan 
avseende trygghet och brottsförebyggande arbete. 
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Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar 
samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för 
tryggheten och säkerheten i Marks kommun. 

Sammansättning 

Trygghets- och säkerhetsrådet är organisatoriskt knutet till kommun-
styrelsen. 

Rådet är sammansatt av representanter från Marks kommun, Marks 
Bostads AB, Polismyndigheten och SÄRF. Representanterna ska vara 
personer i ledande ställning och vara chefer med beslutsmandat för 
åtgärder och inriktning inom kommunens geografiska område. För 
Marks Bostads AB är det verkställande direktör. Polismyndigheten ska 
även representeras av kommunpolis. 

Kommunen representeras i rådet av kommunstyrelsens ordförande och 
vice ordförande. Representanter från övriga nämnder kan adjungeras 
till trygghets- och säkerhetsrådet. Bland tjänstepersonerna deltar 
kommundirektör, skydd- och säkerhetschef, trafikingenjör och 
kommunens förvaltningschefer. Övriga tjänstepersoner deltar efter 
behov. 

Kommunstyrelsens ordförande är trygghets- och säkerhetsrådets 
ordförande, med kommunstyrelsens vice ordförande som ersättare. 

Till rådet kan adjungeras representanter från lokala företagar-

föreningar/organisationer, från kommunens bevakningsbolag och 

försäkringsbolag samt andra aktörer som är berörda av trygghets- och 

säkerhetsfrämjande arbete inom Marks kommuns geografiska område. 

Arbetsformer 

Trygghets- och säkerhetsrådet sammanträder minst två gånger per år. 
Ytterligare sammanträde kan initieras av såväl kommunen som övriga 
organisationer i rådet och ordförande kallar då till extra sammanträde. 

Rådet sammanträder på tid och plats som rådet bestämmer senast vid 
årets sista sammanträde. 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträdena. 
Kallelsen bör åtföljas av en ärendelista. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen sänds ut 
senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Trygghets- och säkerhetsrådets sammanträden kan ha olika teman där 
personer eller organisationer med olika kompetenser bjuds in.  

Kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 

Trygghets- och säkerhetsrådets synpunkter och initiativ ska redovisas 
skriftligt i ett protokoll som efter varje sammanträde delges 
representanterna i rådet, kommunstyrelsen samt övriga berörda. 
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Ersättning 

Till adjungerade representanter i rådet utgår arvode och reseersättning 

enligt av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente med 

bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks 

kommun. Arvodet vid sammanträde i rådet är halvdags/heldagsarvode. 

Kommunen utger inget arvode eller reseersättning till representant i 

rådet som är avlönad av den organisation som personen företräder.    
 

____________________ 


