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Bestämmelser för Trygghetsutskottet

1 § Uppgifter och mål
Trygghetsutskottet är ett forum för den lokala problembilden, samverkan och
planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan
myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Trygghetsutskottet bevakar
och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet för kommunens
invånare samt följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland annat genom
ett kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Trygghetsutskottet
ansvarar för att främja, delta och följa upp dialoger med invånarna där man
belyser kommunens förslag till åtgärder för olika områden utifrån ett flertal
aspekter såsom trygghet, säkerhet och social hållbarhet.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning samt säkerställer att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls. Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för kommunen,
bland de övergripande målen uttrycks bland annat att kommunen ska stärka
demokratin och verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa övergripande mål
ska Trygghetsutskottet på Kommunstyrelsens vägnar initiera, stödja, samordna,
följa upp och utvärdera kommunens insatser. Exempel på insatser:


Tematisk löpande uppföljning av arbetet med
samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis.



Risk- och sårbarhetsanalys.



Resultat av mätningar och kartläggningar, till exempel
Stockholmsenkäten.



Ungdomsrådets arbete och insatser för att stärka invånarnas delaktighet
och inflytande.

2 § Delegation från Kommunstyrelsen
Utöver vad som föreskrivs ovan ska utskottet följa upp och utvärdera samt
besluta på Kommunstyrelsens vägnar i följande punkter:


Handlingsplaner och strategier för social hållbarhet.



Brotts-, vålds- och drogförebyggande samt trygghetsskapande insatser.



Ingå idéburet offentligt partnerskap med föreningar och organisationer
som arbetar med säkerhets-, brottsförebyggande och/eller
viktimologiska frågor.



Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck.



Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.



Kommunens ANDT- strategi.
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För de fall beslut i någon av punkterna ovan anses vara av större eller mer
principiell beskaffenhet och om fler än hälften av ledamöterna i utskottet begär
det, ska beslut fattas i Kommunstyrelsen.

3 § Organisatorisk tillhörighet
Trygghetsutskottet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen.

4 § Mandattid
Ledamöterna och ersättarna i utskottet väljs för tiden intill det sammanträde då
val av Kommunstyrelsen förrättas nästa gång.

5 § Sammansättning
Trygghetsutskottet består av det antal ledamöter och ersättare som
Kommunstyrelsen bestämmer. Närvarorätt gäller för den som har blivit kallad
och i enlighet med vad som i övrigt framgår i Reglemente med gemensamma
bestämmelser för Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro
kommun.

6 § Övrigt
Politiska sekreterare får ta del av kallelse och handlingar samt medges
närvarorätt när utskottet sammankallas.
I övrigt gäller för Trygghetsutskottet vad som föreskrivs avseende utskott i
gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Upplands-Bro kommun.
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