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Reglemente fö r Gö tebörgs Stads 
trygghetsra d  

 

Inledande bestämmelse 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft den 2020-09-10. 

Ändringar i dessa regler fastställs av kommunstyrelsen.   

Syftet med rådet 
§ 2 Göteborgs Stads trygghetsråd är kommunstyrelsens samrådsorgan med relevanta 

aktörer inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Rådet ska vara 
ett forum för ömsesidigt lärande och syftar till att stärka det politiska ansvaret i dessa 
frågor på strategisk nivå. 

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person eller operativa frågor. 

Rådets uppgifter 
§ 3 I sin verksamhet ska Göteborgs Stads trygghetsråd   

- Bevaka de trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågorna utifrån 
perspektiven trygghet, säkerhet och stadsmiljö. 

- Arbeta omvärldsbevakande och analyserande. 

- Följa upp utvecklingen av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
programmet och vid behov ta initiativ till revidering.  

- Initiera dialog/samverkan med aktörer på regional och nationell nivå. 

- Framföra önskemål och ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar 
till berörda huvudmän inom staden.  

- Vara forum för strategiskt samråd och agera som rådgivande instans för 
kommunen i strategiska frågor. 

- Vara forum för samråd i planeringsprocesser. 

- Avge yttranden och vara kommunal remissinstans 

- Samverka med kommunstyrelsens övriga råd samt ungdomsfullmäktige och 
studentforum. 
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- Verka för erfarenhetsutbyte mellan lokal och central nivå gällande 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete  

Till rådet är det kopplat ett medlemskap i Nordic Safe Cities. 

Rådets sammansättning 
§ 4 Rådet består av 14 ledamöter och 2 ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av 

kommunstyrelsen för en period av fyra år räknat från den 1 januari året efter då 
allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum.  

Rådets sammansättning är följande:   

- Kommunstyrelsens presidium samt 2 ersättare som utses av presidiet. 

- 11 ledamöter på tjänstepersonsnivå för relevanta aktörer i det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet, varav: 

 4 ledamöter från myndigheter med uttalat ansvar inom 
trygghetsfrämjande och/eller brottsförebyggande arbetet 

 2 ledamöter från näringslivet 

 2 ledamöter från akademien 

 3 ledamöter från civilsamhällets organisationer, varav minst 1 
ledamot företräder en organisation med huvudsakligt fokus på 
kvinnor och/eller tjejer 

- Organisationerna/myndigheterna nominerar ledamöter till 
stadsledningskontoret för beredning inför kommunstyrelsebeslut 

Respektive ledamot ansvarar för att vid eventuell frånvaro skicka annan behörig från 
sin organisation/myndighet.  

Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen har rätt att ta med en politisk sekreterare till 
rådets möten. 

Följande krav ställs på organisationer som kan komma i fråga för representation i 
Göteborgs Stads trygghetsråd; Organisationen ska vara förenlig med de kriterier som 
anges i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. 

Ytterligare personer utöver rådets ordinarie ledamöter kan adjungeras vid behov. 

Rådets arbetsformer 
§ 5 - Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet.  

- Rådet utser inom sig förste och andre vice ordförande.  

- Rådet utser inom sig arbetsutskott.  
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- Rådet sammanträder på eget initiativ och efter kallelse av ordföranden. 

- Kallelse med föredragningslista ska vara utsänd senast en vecka innan 
sammanträdesdagen.  

- Beslut om adjungering fattas av rådet.  

- Rådet kan till sammanträde inbjuda företrädare för förvaltningar/bolag och 
nämnder/styrelser.  

- Stadsledningskontoret står för rådets sekreterarservice.  

- Protokoll från rådets sammanträden ska sändas till samtliga ledamöter och 
ersättare samt, efter rådets beslut, till de myndigheter och organisationer som 
berörs av innehållet. 

Rådet gör årligen en uppföljning av sina uppgifter, sammansättning och arbetsformer 
och reviderar vid behov. Sekreteraren bistå i beredning av uppföljningen. 

 


