Kommunstyrelsen

Reglemente för
Trygghetsrådet (BRÅ) i
Ånge

Dokumentansvarig: Elin Rapp
Fastställd av: kommunstyrelsen
Omfattar: Trygghetsrådet
Fastställd när: 2016-04-24, § 89
Revideras: I samband med översyn av samverkansöverenskommelsen
mellan kommun och polis.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon

Bankgiro

Organisationsnummer

841 81 Ånge

Torggatan 10

www.ange.se

0690-250 100

5274-3994

212000-2387

2 (4)

Ånge kommuns dokumentstruktur:
Politiska styrdokument:

Styrdokument – tjänstemannanivå:

Reglemente
Strategi
Mål och prioriteringar, ekonomisk plan
(Budgetdokumentet)
Policy
Plan, handlingsplan, åtgärdsplan

Plan, handlingsplan, åtgärdsplan

Politiska riktlinjer

Riktlinjer
Rutiner
Regler
Instruktioner

3 (4)

Innehåll:

Innehåll
Reglemente för Trygghetsrådet (BRÅ) i Ånge ................................................................... 1
1

Trygghetsrådet ........................................................................................................ 4

2

Rådets uppgifter ..................................................................................................... 4
2.1
2.2

Sammansättning ......................................................................................................4
Rådets arbetsformer ................................................................................................5

3

Ersättning och tjänstgöring ..................................................................................... 5

4

Uppföljning och utveckling...................................................................................... 5

Reglemente för Trygghetsrådet (BRÅ) i Ånge

4 (4)

1

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet (BRÅ) är ett referensorgan underställt kommunstyrelsen.
Målsättningen är att skapa en trygg kommun att bo och vistas i.
Det övergripande uppdraget för rådet är brottsprevention och att arbeta
trygghets- och hälsofrämjande. Rådet är ett forum där alla parter utgår från en
gemensam problembild och grundsyn samt forskningsstöd.
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Rådets uppgifter

Trygghetsrådet ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen, polisen och andra aktörer i samhället. Trygghetsrådet ska
verka för att förebygga brottsligheten och öka tryggheten, kortsiktigt och
långsiktigt.

Rådet har möjlighet att vara styrgrupp för olika projekt eller verksamheter,
exempelvis samverkansöverenskommelse med polisen och
medborgarlöften. Uppföljning/återkoppling av projekt eller verksamheter,
exempelvis medborgarlöften, görs i rådet.

Rådet ska följa upp och förebygga brottslighet och ohälsa genom att:
 Samarbeta och följa upp samverkansavtalet mellan kommunerna och
polisen.
 Förmedla information om behov av insatser från olika
förvaltningar/-organ.
Ordförande och samordnare i Trygghetsrådet har mandat att vara
talespersoner för Trygghetsrådet (BRÅ)

2.1 Sammansättning
Medlemmar:
Kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande
Ledamot från oppositionen
Kommunchef (vid förhinder tf kommunchef)
Socialchef
Humanistisk chef
BRÅ-samordnare
Kommunpolis
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Representant Medelpads räddningstjänstförbund
Folkhälsosamordnare

2.2 Rådets arbetsformer
Trygghetsrådet samlas tre gånger per år. Vid behov kan ordföranden kalla till
extra sammanträden. Kallelsen till sammanträde ska innehålla uppgift om
tid och plats samt dagordning.
Vid behov kan rådet även bjuda in representanter från föreningar/ideella
organisationer, förvaltningar, nämnder, företag, försäkringsbolag etc. till
sammanträden och stormöte.

Vid sammanträde förs minnesanteckningar som skrivs under av ordförande,
och sedan finns tillgängliga i kommunens diarium. För dagordning och
minnesanteckningar ansvarar brottsförebyggande samordnare. Samordnaren
skickar minnesanteckningar till Trygghetsrådets representanter och till
berörda nämnder och kommunstyrelse. Samordnaren följer också upp
arbetet.
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Ersättning och tjänstgöring

För tjänstgörande politiker gäller kommunernas arvodesreglementen.
Representanterna ska ha mandat att företräda respektive organisation.

Vid förhinder inför ett sammanträde kan ersättare utses.
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Uppföljning och utveckling

Kommunstyrelsen samt samverkande parter kan initiera eventuella
ändringar. Beslut i ändringsärenden tas i kommunstyrelsen.
Reglementet följs upp i samband med översyn av
samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis.
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