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Kommunstyrelsen

Lokala förebyggande rådets framtida namn och
sammansättning
KS2014/458/01
Förslag till beslut
1. Lokala förebyggande rådets namn ändras till Lokala rådet för
trygghet.
2. Representationen i Lokala rådet för trygghet anpassas till den nya
organisationen på så sätt att samtliga utskottsordförande och verksamhetschefer ingår i rådet istället för nuvarande nämndordförande
och förvaltningschefer.
3. Ändringarna gäller från och med 2015-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Sedan mitten av 1990-talet har ett samarbete i trygghetsfrågor pågått med
representanter från kommunens olika nämnder och förvaltningar, polisen
och landstinget. Detta samarbete resulterade i att ett trygghetsråd bildades
och som även har utgjort närpolisråd, folkhälsoråd och brottsförebyggande
råd. På senare tid har rådet haft benämningen Sunnes lokala förebyggande
råd.
Utredning av ärendet
Lokala förebyggande rådet arbetar främst med folkhälsofrågor i
enlighet med de 11 nationella folkhälsomålen. Dessa mål kan främst
uppnås genom förebyggande verksamhet, som gör att medborgarna
känner sig delaktiga i samhället. Det lokala förebyggande rådet har
tagit fram ett drogpolitiskt program som antagits att gälla till och
med 2015.
Följande tre folkhälsomål har prioriterats i Sunne:
Mål 1: Delaktighet och inflytande i samhället
Mål 3: Barn och ungas uppväxt
Mål 11: Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
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Under 2013 inleddes ett samarbete i ett gemensamt Trygghetscenter
på Storgatan 45, där personal från polisen, socialtjänsten, bildningsförvaltningen, polisen samt säkerhetssamordnaren ingår. Där handläggs bland annat tillståndsgivning för serveringstillstånd, förebyggande åtgärder mot droger, trafiksäkerhet och övriga säkerhetsfrågor.
Detta år har ett pilotprojekt om medborgarlöften startat. Där ingår
Torsby, Hagfors, Munkfors och Sunne kommuner tillsammans med
polisen i norra Värmland. Efter en genomförd analys har förebyggande rådet beslutat om följande medborgarlöften för 2015:
 Riktade insatser mot våld, alkohol och droger
 Trygghetsvandringar som dokumenteras, åtgärdas och prioriteras
Rådets sammansättning har under den senaste mandatperioden
bestått av:
- Kommunstyrelsens ordförande
- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
- Ordförande i socialnämnden, bildningsnämnden, räddningsnämnden och miljö- och bygglovsnämnden
- Kommunchefen
- Samtliga förvaltningschefer
- Räddningschefen
- Koordinator
- Drogsamordnare
- Chefen för Sunne vårdcentral
- Polis
- Sekreterare
I samband med pågående omorganisation föreslår lokala förebyggande rådet att i fortsättningen ska samtliga verksamhetschefer samt
utskottens ordförande ingå i rådet istället för förvaltningschefer och
ordföranden i de nämnder som upphör vid årsskiftet. I övrigt är
sammansättningen oförändrad.
För att ytterligare förstärka vikten av att ett god hälsa är beroende av
att medborgarna i grunden känner trygghet föreslås att lokala
förebyggande rådets namn ändras till Lokala rådet för trygghet.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från lokala förebyggande rådet 2014-12-02
Tjänsteskrivelse 2014-12-09
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