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1 Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en statlig myndighet under 

justitiedepartementet.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) i kommunen verkar för att brottsligheten 

minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör man genom att ta fram 

fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och 

rättsväsendets reaktioner på brott. 

Detta reglemente gäller för Sollentuna kommuns Brottsförebyggande råd 

(Brå). 

2 Rådets syfte och placering i den kommunala 
 organisationen 

Syftet med brottsförebyggande rådet är att det ska vara ett organ för samråd 

och ömsesidig information mellan kommunen samt polisen och andra 

aktörer i samhället. 

Rådet är ett referensorgan, underställt kommunstyrelsen. 

3 Rådets uppgifter 

Rådets uppgifter är att 

 följa brottsligheten i kommunen  

 styra kommunens övergripande insatser för ökad brottsrelaterad 

trygghet genom att ange långsiktig inriktning för det 

brottsförebyggande arbetet inom kommunen   

 inhämta samt förmedla kunskaper och erfarenheter i övergripande, 

långsiktigt, brottsförebyggande arbete  

 samverka med de kommunala nämnderna och andra aktörer för 

insatser i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete  

 samordna kommunens förebyggande arbete mot klotter och annan 

skadegörelse 

4 Rådets sammansättning 

Brottsförebyggande rådet består av: 

4.1 Kommunala representanter 

Sex ledamöter. 

4.2  Representanter från polisen 

Två ledamöter. 

4.3 Representanter från kommunalförbundet Brandkåren Attunda 

En ledamot. 
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4.4 Adjungerade representanter 

Rådet får vid behov i undantagsfall, för visst ärende eller för viss tid, 

adjungera till rådets sammanträden företrädare för samhällsorgan utanför 

den kommunala organisationen. Adjungerad ledamot har rätt att yttra sig 

och få sin mening antecknad i protokollet men har i övrigt inte rätt att delta i 

besluten. 

5 Hur rådet väljs 

5.1 Kommunens representanter 

Kommunens ledamöter utgörs av  

- 6 ledamöter från kommunstyrelsen och/eller annan nämnd 

Kommunens ledamöter utses av kommunstyrelsen. 

Kommunens ledamöter är valda för samma tid som de är valda i 

kommunstyrelsen och respektive nämnd. 

5.2 Polisens representanter 

Polismyndigheten utser polisens ledamöter i rådet. 

Polisens representanter utses den tid som Polismyndigheten bestämmer.  

Om fullmäktige beslutar att rådet ska upphöra eller att sammansättningen i 

rådet ska förändras vad gäller polisens representanter, upphör uppdragen. 

5.3 Kommunalförbudet Brandkåren Attundas representant 

Kommunalförbundets direktion utser förbundets ledamot.  

Förbundets ledamot är vald för fyra år från den 1 januari året efter det att val 

till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  

5.4 Ordförande 

Kommunstyrelsen utser rådets ordförande och vice ordförande. 

6 Rådets arbetsformer 

6.1 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden kallar ledamöterna till sammanträde med rådet. 

Kallelse och föredragningslista med underlag sänds ut senast 8 dagar före 

sammanträdet. 

6.2 Protokoll 

Vid rådets sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden 

och ytterligare en ledamot. 

I protokollet ska redovisas rådets ställningstaganden och initiativ, liksom de 

avvikande meningar som kan ha kommit fram vid rådets behandling av visst 

ärende. 
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7 Administration och tjänstemannastöd 

Kommunstyrelsen utser sekreterare i rådet med uppgift att även svara för 

rådets kanslifunktion.  

 


