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Reglemente för Kungsörs kommuns brottsförebyggan-
de råd (BRÅ) 
Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-10, § 160 

 

 

 

Brottsförebyggande rådet (nedan kallat rådet) är ett organ för överläggningar, 

samråd och ömsesidig information mellan företrädare för myndigheter, näringsliv 

och kommunens styrelser och nämnder. 

Avsikten med rådet är att, genom att arbeta brottsförebyggande arbete, 

skapa en trygg kommun för alla boende, besökare och näringsidkare. 

 

Rådets främsta uppgift är att: 

- kartlägga och analysera brottsligheten i kommunen 

- lyfta fram problemområden/problembilder och föreslå åtgärder  

- underlätta samarbetet mellan olika förvaltningar och organisationer 

- samordna brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser, både inom 

kommunen och i samverkan med övriga samhällsaktörer 

 

Syfte 

Genom närhet och öppenhet ska rådet skapa förutsättningar för ett tryggt och sä-

kert Kungsör för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, religiös 

tillhörighet och sexuell läggning. 

 

Mål 

Rådet ska arbeta för att  

- den upplevda tryggheten ska öka och  

- den faktiska brottsligheten ska minska. 

 

Rådets sammansättning 

Brottsförebyggande rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och 

består av politiker, tjänstemän och externa aktörer som representerar olika delar av 

samhällsfunktionerna i Kungsörs kommun.  

 

Rådet består av: 

- Fyra politiska representanter, varav minst en ska sitta i kommunstyrelsen, en i 

socialnämnden, en i barn- och utbildningsnämnden samt oppositionsrådet.  

(jämte fyra personliga ersättare med närvarorätt då ordinarie representant är 

frånvarande). 
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- Kommunala tjänstemän, 1-2 representanter från respektive förvaltning/bolag, 

varav en ska vara förvaltningschef/VD i förvaltningen/bolaget. 

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) med en representant. 

- Polisen med två representanter, lokalpolisområdeschefen och kommunpolisen. 

- En representant för Företagarna i Kungsör 

- En representant från föreningslivet. 

 

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice 

ordförande i rådet ska vara politiker. Ordförande bör sitta i kommunstyrelsen.  

 

Till sekreterare i såväl råd som beredningsgrupp förordnas en tjänsteman.  

 

För planering av rådets möten tillsätts en beredningsgrupp bestående av 

ordförande, vice ordförande, sekreterare och kommunpolisen. 

 

Organisation som deltar ska lämna förslag till sekreteraren på representant och 

ersättare före den 1 november varje år. Ersättare har bara närvarorätt bara då 

ordinarie representant är frånvarande. 

 

Rådet kan bjuda in gästande deltagare till vissa möten, om det finns behov. 

 

Arbetsformer 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år. 

Extra sammanträde ska hållas om ordförande, vice ordförande eller mer än hälften 

av rådets ledamöter begär det.  

 

Ledamot som vill att en särskild fråga ska behandlas kontaktar ordförande eller 

sekreterare i god tid innan mötes bereds.  

 

Vid sammanträden förs mötesanteckningar. 

 

Dagordning inför varje rådsmöte tas fram i beredningsgruppen. Vid beredningen 

avgörs också om ytterligare personer som ska kallas till rådsmötet.  

 

Skriftlig kallelse och dagordning utsändes till rådets ledamöter senast 14 dagar 

före sammanträdet med undantag av extra möten. 

 

Efter varje verksamhetsår görs en sammanställning som sammanfattar det 

som genomförts under året. Denna redovisas för kommunstyrelsen. 
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Eftersom rådet består av representanter från olika samhällsaktörer så 

förutsätts det att varje representant harmandat att fatta beslut samt för dialog 

i sin egen organisation, före och efter rådsmötena. 

 

Kommunen betalar bara arvode och ersättning till förlorad arbetsförtjänst 

för politiker i enlighet med arvodesreglementet. 


