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Hälso- och trygghetsråd 

§1. Allmänt  

Håbo kommuns Hälso- och trygghetsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare från politik, näringsliv, tjänstepersonorganisation och 

samhällets aktörer i frågor som rör det hälsofrämjande, trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet i kommunen. Hälso- och trygghetsrådet är tillika 

kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ). 

 

Hälso- och trygghetsrådet har kommunstyrelsens uppdrag att samverka i frågor om 

trygghet, säkerhet, folkhälsa, delaktighet och god livsmiljö.  

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bedriva, utveckla, samordna och följa 

upp områden mellan olika aktörer där samverkan krävs.  

§2. Metod 

Grundläggande för en framgångsrik samverkan är kännedom om varandras uppdrag 

och pågående arbete. Gemensamma lägesbilder, behovs- och orsaksanalyser ger 

förutsättningar för att hitta områden där vi kan få ut större effekter i samhället om vi 

jobbar tillsammans eller understödjer varandras arbete. Insatserna för samverkan är 

mer eller mindre universella men måste anpassas till varje insatsområde.  

           Insatsområden: 

- Situationell brottsprevention 

att förhindra eller försvåra att brott begås genom utveckling av den aktuella 

platsen eller situationen runt den plats där brott kan begås. 

- Social brottsprevention 

att förändra personens benägenhet att begå brott genom insatser som stärker 

personens självkontroll och de sociala band personen eller gruppen har till 

samhället och förståelse för samhällets olika funktioner. 

- Hälsofrämjande prevention 

Arbeta för en gynnsam och jämlik hälsoutveckling i befolkningen, där åtgärderna 

är generella men anpassas, både i omfattning och utformning, till de grupper som 

har störst behov, proportionell universalism.  

§3. Syfte och arbetsuppgifter 

Syftet med arbetet är ökad kunskap och förståelse i frågor och utmaningar på 

samhällsnivå som inte kan lösas av en enskild aktör. Frågornas komplexitet gör att det 

krävs samsyn och samverkan för att nå framgång. 

Hälso- och trygghetsrådet arbetar för ökad samverkan och kunskapsutbyte mellan 

aktörer i frågor som rör det hälsofrämjande ANDT arbetet (alkohol, narkotika, 

dopning, tobak) och det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i 

kommunen.  

Samverkan innebär att aktörer på olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt) och mellan 

olika sektorer (privat, ideell, offentlig) arbetar mot ett gemensamt mål. Det handlar 
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om kunskap och information mellan aktörer och att vara överens om vem som gör 

vad i utvecklingsarbetet. Genom möten, kunskap och information skapas möjlighet 

för att nå målet, Ett hälsosammare och tryggare Håbo.  

Reell samverkan blir det när alla aktörer har ett gemensamt mål men arbetar var för 

sig utifrån sina förutsättningar och bidrar med sin del för att nå målet.  

För att åstadkomma detta ska: 

- Rådet och kommunen ska utbyta information i frågor som rör drog- och 

brottsförebyggande arbete, trygghet, säkerhet, hälsa och god livsmiljö. 

- Kommunen ska informera rådet om viktiga planer och förändringar som rör 

rådets frågor och etablera dialog i god tid före beslut så att rådets synpunkter kan 

inhämtas. 

- Rådet utgör en rådgivande och remitterande instans i de frågor rådet verkar 

inom. 

- Rådet verkar för att rådets frågor beaktas i styrelser och nämnder. 

Samtliga närvarande i rådet har rätt att ställa och väcka frågor i rådet. Rådet äger 

ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och äger ingen rätt att väcka 

ärenden i kommunstyrelsen.  

§4. Sammansättning 

Hälso- och trygghetsrådet tillika Håbos lokala BRÅ är organisatoriskt knutet till 

kommunstyrelsen.  

Ledamöter i rådet 

Kommunalråden ingår i rådet och har möjlighet att kalla ersättare vid behov. 

Representanter i rådet  

Tjänstepersoner 

Förvaltningschefer (eller av dem utsedd ersättare), säkerhetssamordnare, 

närvårdsstrateg, folkhälsosamordnare (sammankallande). 

Samverkande aktörer 

Lokalpolisområde Enköping/Håbo, direktion Kommunförbund Räddningstjänsten 

Enköping/Håbo, Hälsoäventyret i Håbo, Håbohus AB, näringslivet i Håbo, Svenska 

Kyrkan och primärvården. Varje samverkande aktör utser representant i rådet. 

Närvaro- och yttranderätt  

Samtliga närvarande har förslag och yttranderätt vid rådets sammanträden.  

Eventuella övriga organisationer kan adjungeras in till rådets sammanträden, efter 

beslut i rådet.  

§5. Organisation 

Ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande är rådets ordförande. 
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Presidium 

Kommunalråden utgör rådets presidium och är ledamöter i rådet. 

§6. Arbetsformer 

Sammanträden 

Rådet ska sammanträda en gånger per termin, varav ett sammanträde ska hållas i 

anslutning till kommunens budgetbehandling. Möjlighet till extra sammanträden kan 

hållas om behov påkallas av rådets ordförande eller en majoritet av rådet så begär. 

Kallelse och protokoll 

Rådets ordförande ska i god tid före sammanträdet få möjlighet att anmäla ärenden till 

sammanträdets dagordning.  

Kallelse med föredragningslista och eventuella handlingar skickas till rådets 

ledamöter en vecka före rådets sammanträde.  

Vid rådets sammanträden förs protokoll av tjänsteperson från kommunen. Protokollet 

ska justeras av en presidiemedlem i rådet och delges kommunstyrelsen.  

Ekonomisk ersättning 

Sammanträdesarvode samt ersättning för resor och traktamenten utgår till rådets 

presidiums och ersättare vid närvaro i enligt med de regler som gäller för kommunens 

arvoden i kommunstyrelsen.  

§7. Ändring av reglementet 
Kommunstyrelsen har rätt att ändra i detta reglemente. 


