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Reglemente Brottsförebyggande
rådet (BRÅ)
Allmänt
1§

BRÅ är ett referensorgan underställt socialnämnden. Målsättningen är att minska
brottsligheten samt skapa en trygg kommun att bo och vistas i.
Rådets uppgifter
2§

BRÅ ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen,
polisen och andra aktörer i samhället
BRÅ ska verka för att förebygga brottsligheten och öka tryggheten, kortsiktigt och
långsiktigt, genom att ta fram samhällsfakta och sprida kunskap
3§

BRÅ ska följa upp och förebygga brottsligheten i kommunen genom att;
-

analysera statistiska mätningar, aktuella händelser och lokala händelser

-

samarbeta enligt kommunavtalet mellan kommun och polis

-

arbeta med långsiktighet

-

förmedla information om behovet av insatser mellan olika förvaltningar och
organ

-

ansvara för samordningen av olika åtgärder

-

följa upp insatser och utvärdera de åtgärder som vidtas

-

samverka med de kommunala nämnderna och andra aktörer

-

vara en remissinstans i ärenden som berör brott och trygghet

Ordförande och samordnare i BRÅ har mandat att vara talespersoner för BRÅ
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1(3)

2(3)
Sammansättning
4§

Rådet består av tio representanter.
Fyra representanter är politiker, varav två politiker från socialnämnden tillika
ordförande samt vice ordförande för rådet, samt två politiker från
kommunstyrelsen.
Fem representanter är tjänstemän från följande förvaltningar; en representant från
räddningstjänsten, en representant från barn- och utbildningsförvaltningen, tre
representanter från socialförvaltningen ansvarig för vuxna och ansvarig för
ungdomar, samt drog- och brottförebyggande samordnare tillika samordnare för
rådet.
En representant från polisen.
5§

Rådets politiska representanter väljs för en tid motsvarande mandattiden.
6§

Representanterna ska ha mandat att företräda respektive organisation.
7§

Vid förhinder inför ett sammanträde ska ersättare utses
8§

Vid behov kan rådet även bjuda in representanter från föreningar/ideella
organisationer, förvaltningar, nämnder, företag, försäkringsbolag etc. till
sammanträden och stormöte.
Rådets arbetsformer
9§

Ordförande är sammankallande till mötena.
Kallelsen till sammanträde ska innehålla uppgift om tid och plats samt
dagordning. Kallelsen bör skickas till samtliga representanter två veckor före
sammanträdesdagen.
10 §

För dagordning och minnesanteckningar ansvarar drog-och brottsförebyggande
samordnare. Samordnaren distribuerar minnesanteckningar till BRÅ.s
representanter och till berörda nämnder och Kommunstyrelse. Samordnaren
följer också upp arbetet.

3(3)
11 §

BRÅ sammanträder minst fyra gånger per år, varav ett möte är stormöte. Rådet
fastställer tider för sammanträdena samt utser vem som bjuds in till stormöte. Vid
behov kan ordföranden kalla till extra sammanträden.
Fastställande och ändring av reglemente
12 §

Socialnämnden, Kommunstyrelsen samt Polisen kan initiera till eventuella
ändringar.
13 §

Reglementet följs upp i samband med översyn av samverkansöverenskommelsen
mellan kommun och polis.

