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Syfte och uppgift
Möjligheten att känna sig trygg och att det brottsförebyggande arbetet fungerar är
av stor vikt för kommunens medborgare och en del av kommunens framtidsplan.
Brottsförebyggande rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen och polismyndigheten. Rådet ska fungera som remissinstans.
Rådet ska säkerställa att kommunen får god information, utbildning och
kompetensutveckling inom området.
Genom rådet kan kommunen i samarbete med polisen tidigt fånga upp nya trender
och se brottsutvecklingen i kommunen. Insatser i förebyggande syfte kan initieras
och samordnas.
Rådet ska kontinuerligt hålla kommunens innevånare informerade i det
brottsförebyggande arbetet och förhindra utanförskap samt främja folkhälsan.

Rådets sammansättning och organisation
Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige utser
fem politiska ledamöter. Ledamöterna ska väljas utifrån deras kunskaper och
intresse för de frågor som behandlas i rådet. Ledamöterna måste inte ha en plats i
kommunens beslutande församlingar. Bland dessa ledamöter väljer fullmäktige en
ordförande. Vice ordförande utses av rådet. Ledamöterna i rådet väljs för
mandatperioden från och med den 1 januari året efter valåret.
Rådet ska ha 12 ledamöter sammansatta enligt följande:
5 politiskt tillsatta ledamöter
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen alt. chefen för individ- och familjeomsorg (IFO)
Tekniska chefen
Säkerhetssamordnaren, sekreterare för rådet
VD för Gnestahem AB
Representant från Sörmlandskustens räddningstjänst
Kommunpolischef alt. kommunpolis
Till rådet ska en arbetsgrupp vara kopplad som har till uppgift att utreda frågor
inom rådets ansvarsområden samt ta fram underlag för politisk behandling.
Arbetsgruppen ska vara sammansatt enligt följande:
Säkerhetssamordnare, ordförande för arbetsgruppen
Representant för elevhälsan
Ungdomssekreterare/socialsekreterare
Ansvarig för Chill
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Representant för gatukontoret
Kommunpolis
Rådet kan adjungera ledamöter vid behov t.ex. företrädare för andra myndigheter,
organisationer, kommunens nämnder eller fullmäktige etc.
Rådet kan kalla in tjänstemän för föredragning av de ärenden som ska behandlas
vid rådets sammanträden.
Ordförande, vice ordförande och polisens representant utgör ett arbetsutskott som
bereder ärenden och föreslår dagordning.
Arbetsutskottet kan, om tidsbrist kräver det, avge yttranden till kommunstyrelsen
mellan rådets sammanträden.

Arbetsformer
Rådet ska sammanträda två-fyra gånger per kalenderår. Rådets arbetsutskott kan
utöver ordinarie sammanträden ta initiativ till extra sammanträde, hearings,
workshops och liknande dialoger för att lyfta och belysa rådets
verksamhetsområde. Beslut om genomförande av ovanstående initiativ fattas av
kommunstyrelsen.
Rådet är beslutsfört med fem tjänstgörande ledamöter. Vid lika röster i ett ärende
har ordförande utslagsröst.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande och en ledamot.
Kallelse med underliggande handlingar utsänds till rådets ledamöter senast 7 dagar
före sammanträdet. Kallelsen skickas via e-post till de ledamöter som angivit en
e-postadress. Till övriga sänds kallelsen i pappersform.
Rådets ordförande ska en gång om året, i oktober, informera kommunstyrelsen om
det arbete rådet bedrivit under året.

Ekonomi
Till politiskt tillsatta ledamöter utgår arvodes- och resekostnadsersättning enligt de
regler som fastställts av kommunfullmäktige.

Fastställande och ändring av reglemente
Reglementet för rådet fastställs av kommunfullmäktige. Ändringar av reglementet
kan aktualiseras av rådet eller kommunstyrelsen.
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