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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Kf 2015-05-21, § 73_____________________

REGLEMENTE FÖR TRYGGHETS- OCH SÄKERHETSRÅDET
Allmänt syfte med verksamheten i trygghets- och
säkerhetsrådet
Trygghets- och säkerhetsrådet ska långsiktigt verka för minskad
brottslighet och ökad trygghet i Marks kommun och ta initiativ inom
dessa områden.
Uppgifter
Trygghets- och säkerhetsrådet har till uppgift att:


Ta initiativ i trygghets- och säkerhetsfrågor, inklusive trafiksäkerhetsfrågor, och samordna sådana uppgifter som kan lösas
gemensamt.



Ta fram trygghetsundersökning, som sedan ligger till grund för
samverkansöverenskommelse.



Ta fram samverkansöverenskommelse mellan kommunen och
polisen samt följa upp den.



Samarbeta enligt samverkansöverenskommelsen.



På anmodan av myndigheter avge yttranden i ärenden som
berör trygghets- och säkerhetsfrågor i kommunen.



En gång per år ordna grannsamverkansträff.



Ordna trygghetsvandringar i kommunen.



Ansvara för FABIS-gruppen (Förebyggande av brand i skola).



Arbeta med långsiktighet.



Bevaka och följa den lokala brottsutvecklingen och vilken
trygghet kommuninvånarna upplever.



Följa upp insatser och utvärdera de åtgärder som vidtas.

Sammansättning
Trygghets- och säkerhetsrådet är knutet till kommunstyrelsen.
Rådet är sammansatt av representanter från Marks kommun, Marks
Bostads AB, Polismyndigheten och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).
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Två representanter är politiker och utses av kommunstyrelsen. De är
ordförande och vice ordförande för rådet.
Fem representanter från kommunen, varav fyra är ledande tjänstemän
från barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
socialförvaltningen respektive teknik- och serviceförvaltningen, samt en
är kommunens säkerhetssamordnare.
En representant från Marks Bostads AB.
En representant från Polismyndigheten.
En representant från SÄRF.
Representanterna ska ha mandat att företräda respektive organisation.
Rådets politiska representanter väljs för en period motsvarande
mandatperioden.
Kommunstyrelsen budgeterar medel för rådets arbete.
Arbetsformer
Trygghets- och säkerhetsrådet sammanträder fyra gånger per år.
Därutöver hålls två möten per år då rådet bjuder in föreningar,
organisationer och andra aktörer.
Vid behov kan ordföranden kalla till extra sammanträde.
Rådet sammanträder på tid och plats som rådet bestämmer senast vid
årets första sammanträde.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas 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.
Kommunledningskontoret svarar för sekreterare i rådet med uppgift att
även ha hand om rådets kanslifunktion.
______________

