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Reglemente för brottsförebyggande rådet i
Karlshamns kommun (BRÅ)
Syfte och uppgifter


Brottsförebyggande rådet ska arbeta strategiskt och övergripande med trygghets- och
brottsförebyggande frågor.



Brottsförebyggande rådet ska aktivt arbeta för att göra Karlshamns kommun till en
trygg kommun att bo och verka i.

Organisation och sammansättning
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i BRÅ.
BRÅ är ett rådgivande organ och har inget direkt beslutsmandat. Var och en av deltagarna har
dock beslutsmandat för sina respektive organisationer och kan utifrån det verkställa de beslut
som fattas i BRÅ.
BRÅ:s arbete leds av en styrgrupp. Styrgruppen utgörs av kommunstyrelsens ordförande,
kommundirektören och chefen för lokalpolisområdet. Gruppen ger mandat för rådets arbete
och skapar förutsättningar för samverkan.
Brottsförebyggande rådet fungerar som en beredningsgrupp, en strategisk grupp med fokus på
planering, utformning och uppföljning av arbetet. BRÅ ansvarar för att sätta ihop
tidsbegränsade arbetsgrupper utifrån lägesbild och aktuella brottsförebyggande projekt.
Deltagarna utses utifrån vilka insatser som planeras.
Brottsförebyggande rådet består av följande funktioner:








ordförande BRÅ
vice ordförande BRÅ
ordförande nämnden för arbete och välfärd
ordförande BUS-nämnden
ordförande gymnasienämnden
ordförande teknik- och fritidsnämnden
ordförande omsorgsnämnden
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kommundirektör
förvaltningschefer
kommunpolis
förbundschef Räddningstjänsten västra Blekinge
säkerhetschef
folkhälsostrateg
trygghetssamordnare

Trygghetssamordnaren är ansvarig tjänsteperson för BRÅ, i nära samarbete med
kommunpolisen.

Arbetsformer
Brottsförebyggande rådet sammanträder minst sex gånger per år. Extra sammanträden ska
hållas om det uppkommer ärenden som inte kan vänta till nästkommande sammanträde.
BRÅ:s ordförande kallar till extra sammanträden.
Skriftlig kallelse skickas via e-post till BRÅ:s ledamöter senast sju dagar före rådets
sammanträden.
Brottsförebyggande rådet har rätt att till sammanträden kalla berörda politiker samt
tjänstemän. Vid sammanträden förs minnesanteckningar som skickas ut till ledamöter och
berörda tjänstepersoner så snart som möjligt efter sammanträdet. Minnesanteckningar ska
delges kommunstyrelsen.

Ändringar av reglemente
Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av BRÅ och kommunstyrelsen.

Fastställelse
Reglementet för brottsförebyggande rådet i Karlshamns kommun ska fastställas av
kommunstyrelsen.
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