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Dokumentets syfte 

Instruktionen reglerar syfte, uppdrag, uppgifter, sammansättning och 

arbetsformer för brottsförebyggande rådet Trygg i Danderyd. 

Dokumentet gäller för 

Instruktionen gäller för ledamöter och ersättare i brottsförebyggande rådet 

Trygg i Danderyd samt tjänstemän som utför uppgifter för rådet. 

 

 

 

Diarienummer Senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig processägare 

KS 2019/0202 KS 2020-09-21 § 121 Kommunstyrelsen Kanslichef 



 

2 (4) 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning ............................................................................................................................ 2 

Syfte och uppdrag ................................................................................................................................ 3 

Uppgifter ............................................................................................................................................... 3 

Sammansättning................................................................................................................................... 3 

Arbetsformer ......................................................................................................................................... 3 

Ekonomi ................................................................................................................................................ 4 

Rapportering ......................................................................................................................................... 4 

Ändring av Rådets instruktion ............................................................................................................. 4 



 

3 (4) 

Syfte och uppdrag 

1 § Brottsförebyggande rådet, Trygg i Danderyd (Rådet), är ett organ för 

samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 

olika verksamheter som arbetar med brottsförebyggande och 

trygghetsskapande frågor. Utöver denna funktion utför Rådet inga operativa 

uppgifter. 

2 § Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som 

referensorgan inte ställning som kommunal nämnd, utskott eller styrelse. 

3 § Rådet är ett samrådsorgan och behöver därför inte ha en enhetlig 

uppfattning. Verksamheten regleras inte av kommunallagens bestämmelser 

om arbetsformer och beslutsförhet. 

Uppgifter 

4 § Rådet ska verka för att skapa engagemang samt en effektiv och 

ändamålsenlig samverkan kring brottsförebyggande och trygghetsskapande 

frågor. 

5 § Rådet ska vara ett lokalt organ och en pådrivande kraft för det 

brottsförebyggande arbetet i kommunen. 

6 § Rådet ska kvalitetssäkra, utvärdera och följa upp kommunens 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

7 §  Rådet kan besvara remisser i ärenden som rör brottsprevention. Det 

gäller särskilt detaljplaner för att belysa brottsförebyggande eller 

trygghetsskapande aspekter.   

Sammansättning 

8 § Rådet består av sju ledamöter, varav en ordförande och en vice 

ordförande, samt fyra ersättare. Samtliga utses av kommunstyrelsen på 

förslag som lämnas av kommunfullmäktiges partier. Mandattiden är två år 

med början året efter val till kommunfullmäktige.  

Arbetsformer 

9 §  Rådet sammanträder på tid och dag som Rådet bestämmer. Antalet 

sammanträden bör uppgå till minst sex per år. Ordföranden kan kalla till 

extra sammanträde. 

10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.   

11 § Vid Rådets sammanträden förs mötesanteckningar av 

brottsförebyggaren. Mötesanteckningarna justeras av ordföranden och en 

ledamot. När Rådet ska besvara en remiss ska ledamöternas synpunkter 

sammanställas i mötesanteckningarna som skickas som remissvar.  
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12 § Ordföranden kan till sammanträdet kalla företrädare för lokalpolis, 

förtroendevalda, tjänstemän och andra. Brottsförebyggaren och 

säkerhetschefen har närvarorätt medan övriga tjänstemän har rätt att närvara 

om de kallats av ordföranden.  

13 § Rådet får bestämma att dess sammanträden ska vara öppna för 

allmänheten. 

Ekonomi 

14 § Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen varför ansvaret 

för finansieringen av verksamheten faller på kommunstyrelsen.  

Rapportering 

15 § Rådet ska regelbundet rapportera till kommunstyrelsen hur 

verksamheten utvecklas.  

Ändring av Rådets instruktion 

16 § Kommunstyrelsen beslutar om antagande och ändring av Rådets 

instruktion i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 23 september 

2019 (§ 110).  
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