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INSTRUKTION FÖR BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I
HÄRRYDA KOMMUN
1. SYFTE
Brottsförebyggande rådet (rådet) är ett organ för samråd och ömsesidig information
mellan kommunen och företrädare för de i rådet ingående organisationerna.
Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen och har som referensorgan inte
ställning som kommunal nämnd eller styrelse.
2. UPPGIFTER
− Rådet ska verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter.
− Rådet ska verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor.
− Rådet ska vara ett lokalt organ och en pådrivande kraft för det brottsförebyggande
arbetet.
3. SAMMANSÄTTNING
Rådet består av företrädare för Härryda kommun, polismyndigheten, av kommunen
upphandlat väktarbolag samt organisationer med intresse i brottspreventiva frågor.
Det brottsförebyggande arbetet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen.
Kommunen representeras av kommunens tre kommunalråd.
Den kommunala förvaltningen representeras av kommundirektören, sektorn för teknik och
förvaltningsstöd (säkerhetschefen och säkerhetssamordnaren) och sektorschef från
respektive sektor; samhällsbyggnad, utbildning och kultur samt socialtjänsten.
Övriga i rådet ingående organisationer utser var sin ledamot och kan dessutom utse
ytterligare deltagare utifrån de frågor som ska behandlas av rådet vid respektive möte.
4. ARBETSFORMER
Rådet är ett samrådsorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte
av kommunallagens bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet.
Speciella arbets- och/eller referensgrupper inom rådet ska kunna tillsättas för en viss
fråga.
Rådet kan vara remissorgan för kommunstyrelsen i ärenden som rör brottsprevention.
Rådet sammanträder minst två gånger per år, eller oftare om någon särskild fråga kräver
samråd med eller information till rådet.
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Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter senast en vecka före
sammanträdesdatum.
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.
Vid rådets sammanträden upprättas protokoll som justeras av ordförande och utsedd
justerare, varefter protokollen delges rådets medlemmar, kommunstyrelsen och
välfärdsnämnden.
5. MANDATTID OCH ARVODESBESTÄMMELSER
Mandattiden sammanfaller med den för kommunala nämnder. Övriga organisationer
bestämmer själva mandattidens längd; dock bör ingen väljas för kortare tid än ett år.
Till kommunstyrelsens representanter utgår traktaments- och reseersättningar enligt av
kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.

