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Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för 

BRÅ och det brottsförebyggande arbetet. Riktlinjerna ska användas som 

stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar. 
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Brottsförebyggande rådet Färgelanda 
Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska verka för att brottsligheten 

ska minska och tryggheten i samhället ska öka. Rådet har till syfte att 

initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som leder till 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande resultat. I rådet erbjuds 

möjlighet till en dialog och samverkan kring brottsförebyggande arbete för 

kommun, polis och andra intresseorganisationer. 

 

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Rådets sammansättning 
Tre ledamöter valda av kommunstyrelsen, ledamöterna väljs för en tid 

motsvarande mandatperioden. Kommunstyrelsen utser en av de ledamöterna 

till ordförande.  

 

BRÅ består av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen består av de 

politiskt valda representanterna, kommunchefen, kommunens sektorchefer 

samt folkhälsostrateg. 

 

Arbetsgruppen består av representanter från individ- och familjeomsorgen, 

skolan, polisen, räddningstjänsten, svenska kyrkan, kultur och fritid samt 

kommunens säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg, även ordförande i 

BRÅ sitter med i arbetsgruppen. Representanterna i arbetsgruppen ska ha 

mandat att företräda respektive organisation. 

 

Ordförande har möjlighet att bjuda in deltagare till rådets sammanträden vid 

ett eller flera tillfällen. 

Arbetsordning 
Ordförande är sammankallande för BRÅ. 

 

Styrgruppen och arbetsgruppen arbetar utifrån fastställd handlingsplan för 

BRÅ samt aktuell samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte mellan 

kommunen och polisen. Handlingsplanen för BRÅ fastställs av 

kommunstyrelsen. 

 

Arbetsgruppen genomför de åtgärder och aktiviteter som har fastslagits i 

BRÅs handlingsplan. Arbetsgruppen ansvarar för att följa upp arbetet och 

att handlingsplanen och dess föreslagna åtgärder följs. Arbetsgruppen 

ansvarar för att rapportera till styrgruppen. Folkhälsostrategen och 

ordförande utgör länken mellan BRÅ arbetsgrupp och styrgrupp, de 

ansvarar för att rapportera mellan styrgruppen och arbetsgruppen. 

Informationen från arbetsgruppen till styrgruppen ska vara detaljerad. 
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Styrgruppen överser arbetet på en strategisk nivå och ansvarar för att driva 

på arbetsgruppens arbete. De förtroendevalda i styrgruppen ansvarar för att 

rapportera väsentlig information vidare till kommunstyrelsen. Grunden för 

rapporten utgörs av minnesanteckningarna från mötet, vilka skrivs av 

folkhälsostrateg samt en skriftlig sammanfattning av mötet, vilken görs av 

de förtroendevalda. 

 

Kommunstyrelsen har möjlighet att skicka aktuella och relevanta ärenden 

vidare för arbete och genomgång i det brottsförebyggande rådet. Blir detta 

aktuellt ska ärendet diskuteras i såväl BRÅs styr- och arbetsgrupp innan 

återrapportering till kommunstyrelsen sker. De förtroendevalda i det 

brottsförebyggande rådet ansvarar tillsammans med ansvarig tjänsteperson 

för det brottsförebyggande rådet att denna återrapportering sker. 

Rådets sammanträden 
Styrgruppen sammanträder fyra gånger per år, två gånger på hösten och två 

gånger på våren. Arbetsgruppen sammanträder fyra-sex gånger per år 

beroende på hur arbetet med åtgärderna i handlingsplanen och 

medborgarlöftet med polisen fortlöper. 


