
 

 
Antagen: Kommunstyrelsen 2015-09-01, § 161 

 

 
 

Reglemente för Brottsförebyggande rådet 
§ 1 Brottsförebyggande rådet 
 
Rådet är ett samverkansorgan mellan Säters kommun, Polismyndigheten och företrädare för 
näringsliv och ideella organisationer inom kommunen. 
 

§ 2 Syfte 
 
Genom en fördjupad och intensifierad samverkan skall rådet förebygga brott och drogmissbruk i 
kommunen för att därigenom öka tryggheten i samhället. Rådet skall inom denna ram 

- fånga upp önskemål som är representativa för kommunens befolkning, 
- på uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, samordna och leda det 

brottsförebyggande arbete som bedrivs inom kommunen, 
- engagera individer, grupper och föreningar i det brottsförebyggande arbetet, 
- vara remissinstans i ärenden som berör brott och trygghet samt planärenden. 
- verka för att ett brottsförebyggande handlingsprogram tas fram och följs upp 

 

§ 3 Sammansättning och organisation 
 
Rådet är underställt kommunstyrelsen och i rådet ingår: 
Valda av kommunstyrelsen två ledamöter varav en ordförande 

samt två ersättare 
Från socialnämnden   en tjänsteman  
Från barn- och utbildningsnämnden  en tjänsteman samt en representant för 
    kommunens ungdomsverksamhet 
Från samhällsbyggnadsnämnden  en tjänsteman 
Polisen    en representant 
Kommunstyrelsen   kommunens säkerhetssamordnare 

   /folkhälsoplanerare tillika ANDT- 
   samordnare eller dess ersättare 

 
Rådets representanter skall vara valda av sin organisation eller nämnd. 
Vid behov kan även representanter för föreningar/ideella organisationer, förvaltningar och 
nämnder bjudas in till sammanträdena. 
 
Mandatperioden är fyra år och sammanfaller med de kommunala valen. 
 
Rådet kan inom sig utse en styrgrupp eller arbetsutskott och själv utse dess ordförande. 
 
Rådet har mandat att inrätta projektgrupper för aktuella frågor. Ledamöter i dessa grupper kan 
utses även från andra myndigheter/organisationer än de som ingår i rådet. Mandattiden för en 
sådan grupp anpassas efter verksamheten. 
 
 



 
 
 

§ 4 Arbetsformer 
Rådet sammanträder fyra gånger om året eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd 
med eller information till rådet. Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets början. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 
 
Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet.  
 
Rådets ställningstaganden och initiativ skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde 
Detta justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet delges rådets ledamöter och ersättare, 
kommunstyrelsen samt övriga berörda kommunala nämnder samt de till rådet knutna 
organisationerna..  
 
Kallelse till sammanträde med förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt 
handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 
vidareinformation och beredning underlättas. Ordförande har ansvar för att så sker. 
 
Rådet rapporterar utifrån § 2 till kommunstyrelsens arbetsutskott under november eller december 
månad varje år 
 

§ 5 Ekonomi 
 
Till kommunens representanter i rådet eller någon av dess grupper utgår arvode, 
traktaments- och reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
ersättning till förtroendevalda.  
 
Till övriga ledamöter i rådet eller någon av dess grupper, vilka förutsätts vara valda av sina 
organisationer som tjänstemän, utgår ingen ersättning.  
 
I det fall att representant för förening /frivilligorganisation kallas till rådet eller någon av 
dess grupper, utgår ersättning för resa till och från sammanträde enligt kommunens regler. 
 

§ 6 Ändring av reglemente 
 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Brottsförebyggande Rådet eller 
kommunstyrelsen. 
 

§ 7 Fastställande 
 
Reglementet för Brottsförebyggande Rådet fastställs i första hand av kommunstyrelsen. 
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