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1 Allmänt
Arbete med frågor kring trygghet och hälsa bygger på en bred samverkan
mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Inom Osby
kommun leds arbetet med trygghets- och hälsofrågor av Rådet för trygghet
och hälsa (RTH).
1.1 Kommunens övergripande målområden
Kommunfullmäktige i Osby kommun har tagit fram tre målområden:
 Attraktiv boendekommun
 Utveckling och tillväxt
 Trygghet hela livet

2 Syfte
Rådet är en styrgrupp för att sätta mål för främjande och förebyggande
arbete inom områdena trygghet och hälsa. Rådet ska i samverkan ta fram
fokusområden under treårsperioder som främjar utveckling, trygghet och
hälsa samt betona förebyggande insatser. Rådet ansvarar för att hälso- och
trygghetsfrågor kommer in i kommunens strategiska arbete.

3 Mål
Rådet ska genom främjande och förebyggande arbete verka för en förbättrad
folkhälsa och öka både den faktiska och den upplevda tryggheten i alla
åldersgrupper hos kommunens invånare.

4 Organisation och verksamhet

Styrgrupp
strategisk nivå

Rådet för
Trygghet och
hälsa

Taktisk nivå

Arbetsgrupp

Operativ nivå

Gemensam
aktivitetsplan

Rådet fungerar som styrgrupp och tar fram fokusområden och mål.
Fokusområdena tas fram för en treårsperiod och målen följs upp årligen och
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revideras vid behov. I rådet är alla förvaltningschefer representerade, och ser
därigenom till att alla fokusområden och mål är kända i sin organisation.
Osby kommuns utvecklargrupp fungerar som arbetsgrupp i organisationen
kring Rådet för Trygghet och Hälsa. Arbetsgruppen tar utifrån fokusområden
och mål fram indikatorer och aktiviteter.
Arbetsgruppernas uppdrag är att skapa främjande och förebyggande
aktiviteter inom såväl trygghet som hälsa i samverkan med interna och
externa aktörer.
En gemensam aktivitetsplan skapas av arbetsgruppen där det framgår vilka
fokusområden som ska belysas och vilka mål, indikatorer, aktiviteter som
ska genomföras. Aktivitetsplanen sammanställs och följs upp i kommunens
verktyg för uppföljning och analys.
Arbetsgruppen ansvarar för att följa upp aktivitetsplanen, samt redovisa för
rådet på rådsmötena.
I slutet av varje år rapporterar Rådet för trygghet och hälsa det arbete som
bedrivits under gångna året och hur väl målen uppfyllts. Uppföljning och
analys sker i vårt system för planering och uppföljning av verksamhet.
Rapporten presenteras i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige samt ska
synliggöras i samtliga förvaltningar. Rapporten publiceras på kommunens
externa webbplats.
Årsberättelse
Gemensam
lägesbild

Uppföljning av
genomförda
aktiviteter

Aktivitetsplan tas
fram som
kommuniceras i
verksamheterna

Framtagande av
fokusområden

Ta fram
aktiviteter
utifrån
prioriterade
fokusområden

5 Rådets uppgifter


Ska vara en styrgrupp för områdena trygghet och hälsa.



Rådets ordförande ska årligen rapportera rådets arbete till
kommunfullmäktige.



Rådet tar del av den omvärldsanalys utvecklargruppen tar fram där
förändringar utifrån trygghet och hälsa belyses.



Ta fram fokusområden under en treårsperiod.



Kvalitetssäkra arbetsgruppens aktivitetsplaner.
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Informera om rådet internt och externt i kommunen.

6 Arbetsordning för rådet
Rådets ordförande bereder ärendena inför mötet tillsammans med
kommunchef samt säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg, samt föreslår
en dagordning till rådsmötena. Ordförande leder rådsmötena. Sekreterare i
rådet utses av kommunchefen.

7 Rådets sammansättning
Kommunstyrelsens ordförande
1 oppositionspolitiker
Kommunchef
Förvaltningscheferna
Polisen
VD Osbybostäder
Näringslivsrepresentant
Säkerhetssamordnare
Folkhälsostrateg

8 Rådsammanträden
Sammanträden hålls fyra gånger per år och läggs ut på sista
rådssammanträdet på gångna året. Extra sammanträden ska hållas om rådets
ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det.
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsändes till rådets ledamöter senast
14 dagar före rådets sammanträde. Protokoll ska justeras av ordförande och
kommunchef och därefter sändas ut till alla rådets ledamöter samt publiceras
på kommunens hemsida.

9 Ekonomi
Rådet har en tilldelad budget som ska täcka kostnader för deltagandet i rådet,
fortbildning/föreläsningar och administration.

10 Fastställd och ändring av riktlinje
Riktlinjen fastställs av kommunstyrelsen. Ändring av riktlinjen kan
aktualiseras av rådet och kommunstyrelsen.
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