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Arbetsordning för Trygga Eskilstuna - Eskilstunas
lokala brottsförebyggande råd
Antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2013, §400.
§ 1 Allmänt
Trygga Eskilstuna är ett samverkansorgan under kommunstyrelsen och ett forum
för kommunen, andra myndigheter, föreningar, organisationer, företag och övriga
med intresse för och anknytning till brottsförebyggande frågor.
Eskilstuna kommun är huvudman för Trygga Eskilstuna, det lokala brottsförebyggande rådet. Verksamheten ska stimulera till samverkan och aktivt
deltagande i det lokala brottsförebyggande arbetet.
§ 2 Syfte
Trygga Eskilstuna ska verka för ökad trygghet och säkerhet för flickor och pojkar,
kvinnor och män, i och besökare till Eskilstuna kommun med särskilt sikte på
brottsförebyggande verksamhet.
§ 3 Rådets uppgifter
Trygga Eskilstuna ska verka för ett tryggare och säkrare Eskilstuna genom samråd,
erfarenhetsutbyte, information, diskussion och initiativ till brottsförebyggande
åtgärder. Trygga Eskilstuna ska arbeta på ett processinriktat sätt och vara öppet för
nya arbetsformer. Arbetets fokus kommer i huvudsak riktas mot unga och unga
vuxna, pojkar och flickor, kvinnor och män.
Kommunala nämnder och förvaltningar ska lämna sådan information till Trygga
Eskilstuna att det kan fullföra sina uppgifter. Företrädare för kommunala nämnder
och förvaltningar kan vid behov kallas till Trygga Eskilstunas sammanträden.
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§ 4 Organisation
Trygghetsrådet
Trygghetsrådet består av ledningsgruppen för samverkan och utveckling samt
övriga aktörer som aktivt på olika sätt bidrar till att uppnå målen i verksamhetsplanen.
Förutom den fastslagna ledningsgruppen för samverkan och utveckling, kan
deltagarna vara allt från den lilla föreningen, företagsägare, kommunala bolag,
ideella organisationer, högskola och olika myndigheter.
Trygghetsrådet står öppen föra alla och ska vara en arena där olika aktörer utifrån
sina intressen och förutsättningar samlas för att bidra till ett tryggt och säkert
Eskilstuna
Trygghetsrådet bjuder in till en vår- och höstsession
Trygghetsrådet bidrar med synpunkter på brottsförebyggande aktiviteter och kan
också aktivt delta i det operativa brottsförebyggande arbetet
Trygghetsrådets deltagare förutsätts kommunicera rådets arbete i den egna
verksamheten/organisationen.
Trygghetsrådet består av maximalt 35 ledamöter. Ledamöterna i Trygga Eskilstuna
utses av kommunstyrelsen i särskilt beslut.
Ordförande i trygghetsrådet är utvecklingsdirektör Tryggve Lundh och vice
ordförande är kommunpolisgruppchef Thomas Bergqvist.
Styrgruppen
Styrgruppen består av sju ordinarie medlemmar, utvecklingsdirektören,
förvaltningschefen för arbetsmarknad- och familjeförvaltningen, förvaltningschefen
för kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Torshälla stads förvaltningschef, Polismyndighetens områdeschef
och Trygga Eskilstunas samordnare/utvecklare.
Styrgruppens huvudsakliga uppgifter är att stödja och följa upp det operativa
arbetet samt att fastställa verksamhetsplaner och godkänna verksamhetsberättelse.
Styrgruppen fastställer verksamhetsplaner som berör det brottsförebyggande
arbetet.
Medlemmarna i styrgruppen utses av kommunstyrelsen i särskilt beslut.
Ordförande för styrgruppen utvecklingsdirektör Tryggve Lundh och vice
ordförande är polismyndighetens områdeschef Anders Gölevik.
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Ledningsgrupp - för samverkan och utveckling
Ledningsgruppen består av 11 representanter - kommunpolisgruppchef,
samordnare/utvecklare för Trygga Eskilstuna, säkerhetssamordnare, utvecklingsdirektör, enhetschef för ung fritid, chef för Frivården, skolchef barn- och
utbildningsförvaltningen, enhetschef/områdeschef arbetsmarknad- och
familjeförvaltningen, enhetschef/utvecklare Torshälla stads förvaltning, chef för
gatu/park stadsbyggnadsförvaltningen samt representant från de kommunala
bolagen.
Arbetet ska präglas av kunskapsinsamling, systematik och metodik.
Gruppen ska sammanföra, organisera och leda arbetsgrupper i bred samverkan.
Gruppen prioriterar arbetsuppgifterna efter kunskapsinsamling och analys.
Utveckla operativa användbara metoder för att i bred samverkan genomföra ett
problemorienterat och lösningsfokuserat brottsförebyggande arbete. Vid behov
bjuds berörd aktör/verksamhet in till sammanträden.
Ledningsgruppen initierar och beslutar om hur det operativa arbetet kring
insatserna ska ske samt förmedlar till respektive verksamhet. Eskilstuna kommun
och polismyndighetens representanter samt utvecklare/samordnare driver och
ansvarar för det vardagliga arbetet.
Ledamöterna i ledningsgruppen utses av kommunstyrelsen i särskilt beslut.
Ordförande i trygghetsrådet är utvecklingsdirektör Tryggve Lundh och vice
ordförande är kommunpolisgruppchef Thomas Bergqvist.
Politisk styrgrupp
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter samt ersättare utgör den politiska
styrgruppen. Utöver kommunstyrelsens arbetsutskott är 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktige ordförande för den politiska styrgruppen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter med insynsplats ska också ingå i den
politiska styrgruppen

§ 5 Mandatperiod och sammanträden
Mandatperioden för Trygga Eskilstuna är densamma som för kommunstyrelsen.
Trygga Eskilstunas ledningsgrupp sammanträder fyra till sex gånger per år.
Trygga Eskilstunas styrgrupp sammanträder fyra gånger per år.
Extra sammanträde ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av Trygga
Eskilstunas medlemmar begär det.
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§ 6 Dokumentation och handlingsplan samt sekretariat
Dokumentation förs vid varje sammanträde och ansvaras av samordnare/utvecklare
för Trygga Eskilstuna. Minnesanteckningar och verksamhetsplaner läggs upp på
Trygga Eskilstunas hemsida.
§ 7 Arvode och ersättningar
Förtroendevalda ledamöter i den politiska styrgruppen, som utsetts av
kommunstyrelsen, har rätt till arvode enligt Eskilstuna kommunens bestämmelser
om ersättning för förtroendeuppdrag när dessa fullgör sitt uppdrag.
§ 8 Uppföljning och utvärdering.
Trygga Eskilstuna ska redovisa sitt arbete kontinuerligt till den politiska styrgruppen och till kommunstyrelsen i slutet av varje år genom en verksamhetsrapport.
_____

