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Riktlinjer för Brottsförebyggande Rådet i Markaryds kommun
Ersätter riktlinjer för Brottsförebyggande rådet antagna av kommunstyrelsen 041130 §
156.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har 1999-11-25, § 127 beslutat att inrätta ett brottsförebyggande
råd i Markaryds kommun.
Organisatorisk tillhörighet
Brottsförebyggande rådet är organisatoriskt inordnat under kommunstyrelsen som har
ett övergripande samordningsansvar. Det praktiska arbetet vilar på berörda parters egna
förvaltningar/organisationer.
Rådets syfte och uppgifter
Rådets uppgift är att i samverkan med olika samhällsföreträdare och organisationer
verka för en minskad brottslighet, synliggöra den brottssituation som finns i vår
kommun, påvisa orsaker och föreslå åtgärder. Om behov finns skall rådet kunna
bedriva situationellt arbete. Rådets uppgift är inte att ersätta det ansvar som är utlagt i
lag och författning utan fastmer klargöra vilket ansvar som åvilar vem och var frågorna
sålunda rätteligen hör hemma.
Brottsförebyggande Rådet skall ta fram ett konkret handlingsprogram med
målformulering att underställas kommunstyrelsen. Brottsförebyggandet Rådet skall
årligen till kommunstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån det
fastställda handlingsprogrammet.
Brottsförebyggande rådet
Rådets ledamöter utses för en mandatperiod motsvarande den för kommunens nämnder
och styrelser.
Kommunstyrelsen utser ordförande. Rådets sekreterare tillika kontaktperson skall vara
tjänsteman placerad på kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt miljö- och
byggnadsnämnden ska utse en ledamot vardera i rådet. Polismyndigheten och
Brottsofferjouren ska erbjudas att ingå i rådet.
Kommunstyrelsens, socialnämndens, utbildnings- och kulturnämndens samt miljö- och
byggnadsnämnen ledamöter i rådet kan kalla tjänstemän från sina respektive
förvaltningar till rådets sammanträden.

Brottsförebyggande rådet har möjlighet att vid behov adjungera ledamöter.
Arbetsformer
Brottsförebyggande Rådet sammanträder fyra gånger per år på tider som rådet
fastställer. Extra sammanträden kan hållas efter ordförandens bedömning. Kallelse till
sammanträde skall avsändas till varje ledamot senast en vecka före
sammanträdesdagen.
Vid varje sammanträde skall föras minnesanteckningar vilka undertecknas av
ordföranden och sekreteraren. Anteckningarna tillställs rådets ledamöter.
Minnesanteckningarna ska även expedieras till kommunstyrelsen, socialnämnden,
utbildnings- och kulturnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden.
Ersättningar och ekonomi
Ersättning för deltagande i sammanträde med Brottsförebyggande Rådet bekostas av
den nämnd/styrelse/organisation som resp. ledamot representerar.
I den händelse Brottsförebyggande Rådet för sin verksamhet kräver särskilda
ekonomiska resurser får frågan härom prövas av kommunstyrelsen vid ett vart tillfälle.

