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Riktlinjer för brottsförebyggande rådet
i Ljungby kommun
Syfte
§1

Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ. Utöver de brottsförebyggande
frågorna ingår trygghets- och säkerhetsarbete samt förebyggande arbete mot alkohol,
narkotika, droger och tobak samt våldsbejakande extremism.
Rådet lyfter frågor som de kommunala verksamheterna bör ha kännedom om, samt
får information från kommunen som sprids vidare till de olika
intresseorganisationerna.

Organisation
§2

Brottsförebyggande rådet är knutet till kommunstyrelsens verksamhet.

Sammansättning
§3

Kommunstyrelsen representeras av kommunstyrelsens ordförande. Socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, kultur- och fritidsnämnden
och tekniska nämnden utser vardera en representant samt en ersättare för
representanten.
Representanterna väljs för hela mandatperioden. Det är önskvärt att
sammansättningen på rådet har en politisk bredd.

§4

En tjänsteman från varje förvaltning ingår i rådet.

§5

Företagarna i Ljungby samt Centrumföreningen utser vardera en ordinarie
representant och en ersättare i rådet under perioden oktober-december det år då
kommunala val har ägt rum. Representanterna kan utses för en hel mandatperiod.
Organisationen ansvarar för att information om namn och kontaktuppgifter till
representanterna lämnas till rådets samordnare.

§6

Rådet bistås av två samordnare som tillhör kommunledningsförvaltningen,
företrädesvis tjänstemän som arbetar med säkerhetsfrågor samt alkohol och
drogbekämpning.

§7

Rådet kan tillsammans med andra aktörer bilda olika arbetsgrupper för att arbeta med
projekt som berör rådets huvudfrågor.
Rådet kan kalla in tjänsteman från kommunen, representant för organisation eller
annan, för att få information.

Ordföranden
§8

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i Brottsförebyggande rådet.
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Lokalpolisområdeschefen är vice ordförande.
Möten
§9

Brottsförebyggande rådet möts på dag och tid som rådet själva bestämmer.
Kommunens styrelser och nämnder ska informeras om när rådet har sina möten.

§ 10

Brottsförebyggande rådet ska hålla möten 4 gånger per år.

Kallelse
§ 11

Ordföranden beslutar vilka ärenden som ska behandlas av rådet efter samråd med
vice ordförande och sekreteraren.
Ordföranden ansvarar för att en skriftlig kallelse skickas på ett lämpligt sätt till
samtliga representanter och att ersättande representanter underrättas om mötet, senast
14 dagar före mötesdagen.

Minnesanteckningar
§ 12

Samordnaren skriver minnesanteckningar från mötet som skickas ut till samtliga
ordinarie och ersättande representanter inom 2 veckor efter mötet.

Redovisning
§ 13

Minnesanteckningarna publiceras på extranätet så att samtliga förtroendevalda kan ta
del av dem.
Representanterna återrapporterar till sina nämnder och organisationer om frågor och
ärenden som har behandlats i rådet.

Ekonomi
§ 14

Kommunstyrelsen anslår årligen medel till rådets verksamhet. Rådet beslutar hur
budgetbeloppet ska fördelas.

§ 15

Reseersättning och mötesarvode utgår till rådets representanter enligt
arvodesreglementet som fastställs av kommunfullmäktige. Arvodet finansieras av
kommunstyrelsen.
Representanter från Centrumföreningen och Företagarföreningens får ersättning
utifrån samma regler som politiskt valda representanter. Denna ersättning utbetalas
via BRÅLs budget.

Utbildning
§ 16

Introduktionsutbildning anordnas för ordinarie och ersättande representanter i början
av varje ny mandatperiod.
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Riktlinjer
§ 17

Riktlinjerna ska revideras av kommunfullmäktige varje mandatperiod.

Delegation
§ 18

Kommunens säkerhetssamordnare och folkhälsosamordnare har rätt att yttra sig för
rådets räkning vid samråd då rådet inte har något möte inplanerat inom samrådstiden.
Yttrandet ska redovisas för rådet vid nästkommande sammanträde.

