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Syfte och uppgifter 

Rådet för trygghet och hälsa skall initiera, stimulera och främja sådana 

åtgärder på lokal nivå som leder till brottsförebyggande och trygghets- samt 

hälsofrämjande resultat.  

Rådets uppgifter är att:  

- stödja kommunens övergripande insatser för ökad trygghet och hälsa 

- verka för förbättrad hälsa hos medborgare i Härnösands kommun 

- årligen besluta om rådets fokusområden 

- omvärldsbevaka 

- främja för internt och extern samverkan 

- kommunicera sitt arbete extern    

- utvärdera insatser 

- vara remissinstans för medborgarlöften 

Sammansättning  

Rådets ledamöter består av: 

- ordförande i nämnder 

- ordförande i kommunala bolag  

- ledamot från Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

- en representant från de olika respektive partier som inte redan är 

representerade  

Ordförande i rådet är representant från den politiska majoriteten.  

Organisation och arbetsformer 

 

 

Rådet för trygghet och hälsa lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen.  

Arbetsgrupper utformas efter behov och aktiviteter. Samordningen av arbete 

sker från kommunledningskontoret.  

Politik

RTH

Styrgrupp

Arbetsgrupper
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Styrgruppen består av kommundirektör och förvaltningschefer Härnösands 

kommun, VD Härnösandshus, VD Hemab, chef Räddningstjänsten Höga 

Kusten – Ådalen och polischef Södra Ångermanland/Kommunpolis samt 

representant från kommunledningskontoret.   

Beredande organ till rådet är styrgruppen. 

Beslut om fokusområden/insatser tas av rådet efter beredning av 

arbetsgrupper.  

Sammanträden och kallelser 

Rådet ska sammanträda fyra gånger per år. En årsplan med datum för 

planerade sammanträden ska upprättas. Vid behov kallas därutöver till extra 

möten, detta endast om mer än hälften av ledamöterna eller styrgruppen 

begär det.   

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till möten. Kallelsen ska vara i 

skriftlig form och ska innehålla uppgift om datum och plats för mötet och 

skickas ut senast 10 (tio) dagar före sammanträdet.  Kallelsen skall åtföljas 

av en föredragningslista och bör åtföljas av tillhörande handlingar. Kallas 

skall ledamöter och kommundirektör eller representant för denne. 

Protokoll 

Vi rådets sammanträden ska protokoll skrivas och skickas ut till deltagare 

efter godkännande från ordförande i rådet.  

Ekonomi  

Kommunstyrelsen beslutar medel för rådets arbete och rådet skall rapportera 

sitt arbete till kommunfullmäktige. 

För rådets representanter utgår ersättning enligt ”Reglemente- Ekonomiska 

ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022”.  


