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Vingåkers kommun

Reglemente för Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Allmänt
1§
Brottsförebyggande rådet i Vingåkers kommun (BRÅ) är ett samverkansorgan som är
underställt Kommunstyrelsen. Syftet med BRÅ är att jobba brottsförebyggande på en
strategisk nivå för att skapa en trygg och säker kommun att bo och vistas i.
Rådets uppdrag
2§
BRÅ ska utgöra ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen,
Polisen, näringslivet, medborgare och andra aktörer i samhället.
3§
Brottsförebyggande
BRÅ ska på ett strategiskt plan följa upp och förebygga brottsligheten i kommunen
utifrån forskning och evidens genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•

analysera statistiska mätningar, aktuella händelser och lokala händelser
samarbeta enligt samverkansavtalet mellan kommun och polis
arbeta med långsiktighet
förmedla information om behovet av insatser mellan olika förvaltningar och
organ
ansvara för samordningen av olika åtgärder inom rådets uppdragsbeskrivning
följa upp insatser och utvärdera de åtgärder som vidtagits
samverka med de kommunala nämnderna och andra aktörer
vara en remissinstans i ärenden som berör brottsförebyggande arbete.

Ökad trygghet
BRÅ ska arbeta med ökad trygghet i kommunen genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•

analysera statistiska mätningar, aktuella händelser och lokala händelser
samarbeta med andra aktörer inom stat, region, medborgare, andra kommuner
och andra aktörer i samhället.
arbeta med långsiktighet
förmedla information om behovet av insatser mellan olika förvaltningar och
organ
ansvara för samordningen av olika åtgärder inom rådets uppdragsbeskrivning
följa upp insatser och utvärdera de åtgärder som vidtagits
samverka med de kommunala nämnderna och andra aktörer
vara en remissinstans i ärenden som berör trygghet.
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Särskilda mandat
4§
Ordförande i BRÅ, kommunchef och kommunens säkerhetsstrateg har mandat att vara
talespersoner för BRÅ.
Sammansättning
5§
BRÅ består av 14 representanter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens presidium
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Socialchef
Barn- och utbildningschef
Representant för AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB
Representant från Dammsdalsskolan
Representant från Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
Representant från Migrationsverket
Representant från Näringslivsrådet
Två representanter från Polisen

Adjungerade vid behov kallas:
• Kommunens samordnare för våldsbejakande extremism
• Områdeschef Integration
• Chefen för den centrala elevhälsan
• IT-strateg
• Sakkunnig tjänsteperson vid behov
För platserna som benämns ”representant för…” utser myndigheten eller organet
själva vem som ska vara representant i BRÅ.
Mandatperiod
6§
BRÅs mandatperiod följer Kommunstyrelsens och övriga nämnders ordinarie
mandatperioder i Vingåkers kommun.
Ordförande
7§
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i BRÅ.
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6§
Representanterna ska ha mandat att företräda respektive organisation.
7§
Vid förhinder inför ett sammanträde ska ersättare utses. Ersättare för de politiska
representanterna är respektives ledamots personliga ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott. Övriga representanter utser myndigheterna eller organen själva.
8§
Vid behov kan rådet även bjuda in representanter från föreningar/ideella
organisationer, förvaltningar, nämnder, näringslivet etc. till sammanträden.
Rådets arbetsformer
9§
Ordförande är sammankallande till BRÅs sammanträden. Kallelsen till sammanträde
ska innehålla uppgift om tid och plats, samt dagordning. Kallelsen bör skickas till
samtliga representanter senast en vecka före sammanträdesdagen.
10 §
BRÅ sammanträder minst fyra gånger per år. Rådet fastställer tider för
sammanträdena. Vid behov kan ordföranden kalla till extra sammanträden.
_____
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