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Reglemente/Arbetsf ormer för det lokala brottsförebyggande
rådet (BRÅ) i Hylte kommun
1 § Lokala brottsförebyggande rådets ställning och uppgifter
Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett referensorgan till samhällsbyggnadsnämnden,
arbets‐ och näringslivsnämnden, barn‐ och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Samråd sker mellan dessa nämnder,
kommunstyrelsen, övriga kommunala organ, lokala samhällsföreningar och polisen, samt näringslivet.
Brottsförebyggande rådet är organisatoriskt knutet till arbets‐ och näringslivsnämnden.
Rådet hanterar frågor av allmän betydelse och övergripande karaktär i brottsförebyggande syfte. För
att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.
Arbetsuppgifter för det lokala brottsförebyggande rådet:
1. Informera invånarna i kommunen om brottssituationen samt hur dessa kan undvika att själva
utsättas för brott.
2. Verka för att kommunala beslut genomsyras av ett brottsförebyggande perspektiv, t ex i
stadsplaneringen.
3. Stödja grannsamverkan.
4. Hålla sig uppdaterad och informera om trygghetsfrågor samt lokal brotts‐ och drogutveckling
med hjälp av polisens trygghetsundersökningar och lokala drogvaneundersökningar.
5. Genomföra trygghetsvandringar.
6. Stimulera och uppmuntra samverkan mellan myndigheter och privata aktörer.
7. Avge yttrande i ärenden som remitteras till rådet.

2 § Lokala brottsförebyggande rådets sammansättning
Rådet består av:
En representant med personlig ersättare från arbets‐ och näringslivsnämnden, barn‐ och
ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och Hyltenämnden ska ha en representant vardera.
En representant för räddningstjänsten: den kommunala säkerhetssamordnaren.
Representanter och personliga ersättare från föreningar som representerar kommunens olika
samhällen (väljs av respektive förening). Detta ska intygas med protokollsutdrag eller liknande.
Representant från polisen.
Representant från näringslivet.
Nämnderna och kommunstyrelsen väljer själva sina representanter till rådet.
Samtliga representanter blir utsedda för en period på fyra år, räknat från året efter det år då val av
fullmäktige har ägt rum i hela landet.
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De personliga ersättarna för ledamöterna från föreningarna har bara närvarorätt vid den ordinarie
ledamotens frånvaro.
Ordförande i arbets‐ och näringslivsnämnden blir tillika ordförande i lokala BRÅ.

3 § Lokala brottsförebyggande rådets sammanträden
Rådets sammanträder minst fyra gånger per år på dag och tid som rådet bestämmer inför varje år
och för övrigt när ordföranden anser att det behövs.
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på ett lämpligt sätt överlämnas till
varje ledamot och ersättare, samt till andra personer som får närvara vid sammanträdet, senast 5
vardagar före sammanträdesdagen.
I kallelsen finns även ärendelistan. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som
tillhör ett ärende på ärendelistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelsen ske på annat
sätt.
Ledamot som inte kan delta i sammanträdet ska själv kalla ersättare.
Om det behövs för att lokala brottsförebyggande rådet ska kunna fullgöra sina uppgifter, får
ordföranden kalla anställd hos kommunen att lämna uppgifter vid sammanträdet med rådet.
Protokoll förs vid lokala BRÅs sammanträden, som efter justering publiceras på kommunens
hemsida. Protokoll justeras av ordförande.

4 § Deltagande i konferenser
Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda, samt om arvode ska utgå beslutas av
ordförande.

5 § Lokala brottsförebyggande rådets kansli
Kommunen ställer sekreterare och kansliresurser till rådets förfogande i den omfattning kommunen
finner nödvändigt.

6 § Ersättningar
Förtroendevalda politiker och valda representanter från föreningar erhåller ersättning i enlighet med
kommunens fastställda reglemente.
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