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Rådet för Trygghet och Hälsa:
Arbetsbeskrivning
Rådet för Trygghet och Hälsa, nedan kallat RTH, är ett tvärsektoriellt samverkansforum för
strategiska frågor och projekt inom områdena trygghet, säkerhet och folkhälsa. I forumet ingår
representanter för Kävlinge kommun, Polismyndigheten, Räddningstjänst Syd, Svenska Kyrkan
och övriga, kommunala intresseorganisationer. Genom att sammanföra dessa representanter
tillvaratas den kompetens, erfarenheter och de personella resurser som finns hos rådets
medlemmar gällande brottsförebyggande arbete.

Syfte och mål
Syftet med RTH är att skapa ett levande samverkansorgan inom ramen för kommunens
brottsförebyggande arbete, med fokus på trygghet, säkerhet och folkhälsa. Syftet är också att
verka på både strategisk och operativ nivå, med fokus på situationell prevention som ligger
utanför verksamheternas ordinarie uppdrag.
Målet är att alla som bor och vistas i Kävlinge kommun ska uppleva en trygg, säker och
hälsofrämjande miljö.

Avgränsning
Avgränsning av uppdraget sker mot de aktiviteter som ligger inom ramen för verksamheternas
ordinarie uppdrag, samt mot sådant som inte kan räknas inom brottsförebyggande arbete.

Rådets arbetsuppgifter
RTH ska:
• arbeta långsiktigt med främjande och brottsförebyggande åtgärder utifrån nationella
rekommendationer och lokala politiska mål.
• i samverkan med rådets medlemmar enas om gemensamma projekt och strategier inom
trygghets-, säkerhets- och folkhälsofrågor.
• arbeta utifrån Kävlinge kommuns problembild som helhet, vilken utgörs av medlemmarnas
inom egna verksamheten identifierade problemområden. Problemområdena ska utmärkas av att
de kräver brottsförebyggande samverkan för att motarbetas, och att de ligger utöver/i
gränslandet för verksamhetens/organisationens ordinarie arbetsuppdrag.
• ha ett arbetsklimat som formas av öppenhet, framåtsträvan och en vilja att göra Kävlinge
kommun tryggare, säkrare och friskare. Samverkan med och mellan kommunalt aktiva aktörer
ska uppmuntras, och alla former av frågor och förslag på projekt som uppkommer inom ramen
för Rådets syfte och vision ska beaktas.
Verksamhetsplan
RTH ska årligen upprätta en övergripande verksamhetsplan i vilken mål och ambitioner
redovisas. Rådet ska även utforma en mer detaljerad verksamhetsplan där konkreta aktiviteter
och projekt planeras, redovisas och följs upp.

Rådets medlemmar
RTH ska bestå av medlemmar från kommunaktiva/kommunanknutna myndigheter,
organisationer och verksamheter som i sitt ordinarie arbete har ett brottsförebyggande uppdrag.
Permanenta medlemmar är Kävlinge kommuns gatuavdelning, Kävlinge kommuns individ- och
familjeomsorg, Kävlinge kommuns säkerhetsavdelning, Polisen, Räddningstjänsten Syd och
Svenska Kyrkan. Vid behov ska andra aktörer kunna kallas in.

Rådets styrning och ledning
Sammankallande för RTH är Kävlinge kommuns säkerhetsavdelning. Det är även Kävlinge
kommuns säkerhetsavdelning som ska återrapportera Rådets arbete till kommunstyrelsen, samt
presentera och äska budget för rådets projekt.
RTH ska även ha en politisk styrgrupp bestående av fyra (4) ledamöter, varav en är ordförande.
Den politiska styrgruppen ska träffas tillsammans med Rådets sammankallande minst två gånger
om året.
Den politiska styrgruppen har även mandat att ge Rådet uppdrag och direktiv, liksom att ta med
sig idéer och förslag tillbaka till Kommunstyrelsen.

Resultatmätning av genomförd verksamhetsplan
RTH:s verksamhetsplan från föregående år ska följas upp och utvärderas under första kvartalet
varje år. Uppföljningen ska syfta till att
a) Sammanställa genomförda aktiviteter och projekt
b) Utvärdera hur aktiviteterna och projekten genomfördes (fördelar, nackdelar och
förbättringsåtgärder för varje enskilt projekt)
b) Undersöka och analysera vilka effekter (kortsiktiga och långsiktiga) genomförda aktiviteter och
projekt har/haft för Kävlinge kommuns brottsförebyggande vision
Uppföljningen och utvärderingen ska sedan godkännas av rådet, samt redovisas och godkännas
av RTH:s styrgrupp, och sedan av kommunstyrelsen.

