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Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i
Munkedals kommun
Rådets syfte och uppgifter
Rådets övergripande uppgift är att samordna åtgärder för att långsiktigt motverka brott
och rädsla för brott samt att främja trygghet, säkerhet och tolerans för dem som lever
och vistas i Munkedal.
Rådet är ett informellt samarbetsorgan som kan komplettera, men inte överta, det
ansvar som staten har för rättsväsendet i samhället eller den verksamhet som
kommunens nämnder ansvarar för. Verksamheten ska grundas på ett förtroendefullt
samarbete mellan parterna i rådet.
Rådet har till uppgift att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiera åtgärder som minskar människors benägenhet att begå brott.
Initiera åtgärder som minskar antalet situationer som kan framkalla brottslighet.
Fortlöpande bevaka brottsutvecklingen och invånarnas trygghetssituation i
kommunen.
Där så finns skäl, skaffa kunskap om befolkningsgruppers levnadsvanor som
riskerar att leda till brottslighet.
Eftersträva att undanröja hinder för samverkan på alla nivåer.
Sammanställa och sprida information som främjar och stimulerar engagemang,
delaktighet och samverkan i det brottsförebyggande arbetet.
Följa aktuell forskning.
Fungera som samarbetspart och kontakt gentemot det statliga nationella
brottsförebyggande rådet.

Sammansättning
Ordförande för Brottsförebyggande rådet ska vara den som är vald till ordförande för det
folkhälsopolitiska rådet. Ersättare för rådets ordförande ska vara den ledamot av
folkhälsopolitiska rådet som kommunstyrelsen utsett. Från Munkedals kommun ska i
övrigt representanter utses från kommunens förvaltningar.
I övrigt ska i första hand representanter från följande övriga verksamheter erbjudas att
medverka i rådets arbete:
-

Polisen,
Munkbo AB,
Representant för privata bostadsförvaltare,
Svensk handel.

Brottsförebyggande rådet kan besluta att utöka rådet vid behov.
Arbetsformer
Brottsförebyggande ska sammanträda tillräckligt ofta för att kunna fullfölja
sitt uppdrag och när aktuella ärenden föreligger, dock minst fyra gånger per
år.
Ordförande i rådet leder och ansvarar för kallelser och protokoll. Kallelse skickas senast
sju dagar innan sammanträdet. Folkhälsosamordnaren ansvarar för sekreterarskapet i
rådet.
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Protokoll ska föras vid sammanträdena och justeras av ordföranden. Protokollet ska
anslås på kommunens webbplats.
Ekonomi
Kommunstyrelsen ansvarar för budgetmedel för rådets verksamhet.
Sammanträdesarvoden etc utgår till rådets kommunalt förtroendevalda ledamöter enligt
kommunens regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Ändring av arbetsordning
Ändring av arbetsordningen för brottsförebyggande rådet kan aktualiseras av rådet eller
kommunstyrelsen.
Antagande av arbetsordning
Arbetsordningen fastställs av kommunstyrelsen.

