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Socialförvaltningen

Allas vårt ansvar!
För att skapa ett tryggt samhälle krävs
deltagande och engagemang ifrån alla som
lever där i. Deltagandet och engagemanget kan ske på olika nivåer och efter
egen förmåga och drivkraft.
Att vara en kärleksfull och ansvarstagande
förälder är kanske den mest grundläggande och viktigaste faktorn.
Att anmäla brott och vittna vid brott är av
yttersta vikt för att vårt rättssystem ska
fungera.
Funderar du på hur du kan engagera dig i
det trygghetsskapande arbetet så finns det
ett flertal alternativ att välja mellan.
Kanske är du intresserad av att starta ett
grannsamverkansområde, gå med i en
nattvandrargrupp eller polisens volontärer?

Genom ett socialt samspel och social
närvaro finns det flera sätt att arbeta
trygghetsskapande för och tillsammans
med andra kommuninvånare.
Vill du veta mer om lokala Brå? Engagera
dig ideellt? Eller kanske har någon synpunkt på det brottsförebyggande arbetet i
kommunen? Besök gärna vår hemsida eller
ta kontakt med oss på telefon eller mail (se
kontakt- uppgifter längre ned).
Sven-Erik Andersson
Ordförande lokala Brå

För ytterligare information kontakta:
Socialförvaltningen
Anna Sjöholm, Drog- och brottsförebyggande samordnare
anna.sjoholm@hassleholm.se
Tel 0451-26 74 60
www.facebook.com/forhassleholmskommun

http://www.hassleholm.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete.html
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Vad är lokala Brå?
Sedan år 2000 har vi haft ett
Brottsförebyggande råd i Hässleholms kommun. Rådet består
av representanter för kommunala förvaltningar, Närpolisen,
socialnämnden, kommunstyrelsen samt Länsförsäkringar
Göinge-Kristianstad.

En ny handlingsplan antas årligen och
fungerar som styrning och vägledning
för rådet.

Med utgångspunkt i bland annat polisens brottsstatistik, polisens lokala
trygghetsmätningar, de kommunala
verksamheternas rapportering och
erfarenhet, samt synpunkter från allmänheten arbetar Brå för att på olika
sätt försöka minska brottsligheten och
öka tryggheten i kommunen.

En samordnare, med placering på
socialförvaltningen, är anställd för att
hålla ihop arbetet.

Brå sammanträder cirka sex gånger per
år och däremellan är det varje ledamots uppgift att sprida det brottsförebyggande tänkandet och arbetet i
den egna verksamheten.

Vad gör lokala Brå?
Arbetar för att fler grannsamverkansområden startas i kommunen.
Stöttar och kommer med uppdragsförslag till polisens volontärer.
Stöttar lokala nattvandrargrupper.
Yttrar sig över detalj- och översiktsplaner för ny- och ombyggnationer i
kommunen.
Anordnar föreläsningar och utbildningar.
Genomför olika kampanjer, t.ex.
”Varannan Vatten” och ”Tänk Om”.

Driver och följer upp arbetet med en
lokal överenskommelse mellan kommun och Polis om samverkan för ökad
trygghet och säkerhet.
Sprider informationsmaterial om drogoch brottsförebyggande frågor.
Och mycket mer…
Följ gärna det drog- och
brottsförebyggande
arbetet på Facebook!
https://www.facebook.com/forhassleh
olmskommun
www.hassleholm.se

