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Riktlinjer för Brottsförebyggande Rådet, BRA, i Karlsborgs kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har 2009-09-28,

§

80 beslutat att inrätta ett

brottsfOrebyggande råd i Karlsborgs kommun.

)
Organisatorisk tillhörighet

BrottsfOrebyggande rådet tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen som har ett
övergripande samordningsansvar. Ansvariga för verkställande av rådets förslag på

)

åtgärder är berörda parters egna förvaltningar/organisationer.

Syfte och uppgifter

Det lokala brottsförebyggande rådets huvuduppgift är att arbeta med
förebyggande framåtsyftande brottsprevention.
Rådet skall i samverkan med olika sarnhällsföreträdare och organisationer verka
för en ökad trygghet och säkerhet genom att synliggöra den brottssituation som
finns i vår kommun, påvisa orsaker samt föreslå åtgärder.
Rådets uppgift är inte att ersätta det ansvar som är reglerat i lag och författning.
Rådet skall klargöra vilket ansvar som varje part har och var frågorna lämpligen
hör hemma.
Handlingsprogram

Brottsförebyggande Rådet skall inför varje nytt år ta fram ett konkret
handlingsprogram med formulering av mål samt förslag till strategi.

)

Handlingsprogrammet skall fastställas av kommunstyrelsen senast i december.
Utvärdering

Brottsförebyggandet Rådet skall senast i februari varje år lämna en utvärdering till
kommunstyrelsen där man redovisar vilka åtgärder som vidtagits utifrån det
fastställda handlingsprogrammet.

Sammansättning

Rådets ledamöter utses för en tid motsvarande en mandatperiod.
Kommunstyrelsen utser ordförande samt vice ordförande. Till rådet kan utses en
sekreterare tillika kontaktperson. Om sekreterare utses bör det vara en tjänsteman
placerad på kommunledningskontoret.
P o stadr ess

Besöksadress

Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

Storgatan 16
Karlsborg

E·post

Webbplats

karlsborg.kommun@karlsborg.se

WW'N.karlsborg.se

Telefon
0505·170 00
Telefax
0505·17160
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Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och polismyndigheten skall
erbjudas att ingå i Brottsförebyggande rådet med en ordinarie ledamot vardera.
BrottsfOrebyggande rådet har möjlighet att vid behov fOr längre eller kortare tid
adjungera ledamöter, t ex representanter från näringsliv och handel,
föräldraföreningar, byalag/intresseföreningar, övriga föreningslivet, privata
vaktbolag med flera.

Arbetsformer
Rådets samm anträden

Brottsförebyggande Rådet sanunanträder i februari, maj, september och november
på dagar och tider som rådet fustställer. Extra sammanträden kan hållas efter
ordförandens bedömning.
Kallelse och m innesanteckningar

Kallelse till sanunanträde skall vara skriftlig och sänds ut till varje ledamot senast
en vecka före sanunanträdesdagen. Vid varje sammanträde skall föras minnes
anteckningar vilka undertecknas av ordföranden och den som ansvarar för anteck
ningarna och skickas till rådets ledamöter senast tre veckor efter genomfört möte.
DialogmtJten

Vid minst ett tillfiiIIe per år skall rådet genomföra ett dialogmöte där även
allmänheten ges tillfälle att delta. Syftet med dessa möten är att rådet skall ta emot
synpunkter och ideer kring hur tryggheten och säkerheten för medborgarna kan
förbättras.
Trygghetsvandringar

Utöver dialogmöten kan även så kallade trygghetsvandringar genomföras. Dessa

)
)

vandringar syftar till att man besöker och går igenom olika kommundelar för att
på plats kunna notera vad som kan/behöver göras när det gäller trygghetsskapande
åtgärder.

Ersättningar och ekonomi

Ersättning för deltagande i brottsförebyggande rådets möten och aktiviteter fOljer
de av kommunfullmäktige antagna "Regler för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Karlsborgs kommun" och betalas av brottsförebyggande rådet.
I den händelse Brottsförebyggande Rådet önskar särskilda ekonomiska resurser

för sin verksamhet rar detta prövas av konununstyrelsen vid varje tillfälle.
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