Styrdokument
2015-12-18

1 (3)
SN 2015.0051

Fastställt av KF § 2016-02-23 § 45

Reglemente för Lokala brottsförebyggande rådet
Karlskoga/Degerfors, Lok Brå
§ 1 Grund
Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors, Lok Brå, bildades
1994. Rådet är inrättat av kommunstyrelserna i respektive kommun.
Det övergripande uppdraget för rådet är brottsprevention och att arbeta
trygghetsfrämjande. Rådet är ett forum där alla parter utgår från en
gemensam problembild och grundsyn samt forskningsstöd.
Rådet administreras från socialförvaltningen i Karlskoga. Möjlighet finns
att flytta administrationen till Degerfors vid mandatperiodens slut. Rådets
utsedda ledamöter och ersättare löper över en mandatperiod.
§ 2 Rådets uppgifter
Lokala brottsförebyggande rådet är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och polisen. Rådet ska verka för att
förebygga brottsligheten och öka tryggheten, både kort- 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 genom att:
 Samarbeta och följa upp samverkansavtalet mellan kommunerna och
polisen.
 Förmedla information om behov av insatser från olika förvaltningar/organ.
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§ 3 Rådets sammansättning
Politiker
Karlskoga

Rådet består av ordföranden i kommunstyrelsen, socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden, gymnasienämnden, kultur- och föreningsnämnden, folkhälsonämnden, myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Degerfors

Rådet består av ordföranden i kommunstyrelsen, socialnämnden, kulturoch utbildningsnämnden, gymnasienämnden, folkhälsonämnden, och
servicenämnden.
Gemensamt

En oppositionsledamot i vardera kommunstyrelse utses samt ersättare till
dessa.
Vid frånvaro av nämndordförande utser nämndordföranden en ersättare i
respektive nämnd.
Ordförande i rådet är Karlskoga socialnämnds ordförande. Som vice
ordförande är Degerfors socialnämnds ordförande. Möjlighet ges att
ändra vid mandatperiodens slut.
Tjänstemän
I rådet ingår alla förvaltningschefer i nämnder ovan, lokalpolisområdeschef, kommunpolis, säkerhetssamordnarna i kommunerna, folkhälsostrateg samt sekreterare. Ytterligare tjänstemän adjungeras vid behov.
Om förvaltningscheferna inte kan delta utser de en tjänsteman som
ersätter dem på sammanträdet.
Vid behov kan representant från andra samhällsorgan, exempelvis
primärvården, inbjudas för information och/eller samråd i vissa frågor.
§ 4 Ersättning
För tjänstgörande politiker gäller kommunernas arvodesreglementen.
§ 5 Beredningsmöte
Ordförande, kommunpolis och säkerhetssamordnarna, folkhälsostrateg
samt sekreterare ingår i rådets beredning. Beredningens uppgift är att före
rådets sammanträde bereda aktuella ärenden.
Rådets ordförande är ordförande i beredningen.
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§ 6 Arbetsformer
Lokala brottsförebyggande rådet sammanträder tre gånger per år –
januari, maj och september.
Extra sammanträde kan hållas för behandling av en viss fråga om rådets
ordförande eller vice ordförande så begär.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande.
Då rådet är ett referensorgan, och inte ett beslutande organ, används inte
formuleringen beslut i protokollet. I protokollet kan antecknas ledamöternas synpunkter i form av Anteckning i protokollet.
Protokoll ska skickas till ledamöterna via e-post samt vid behov andra
berörda nämnder/organ samt publiceras på kommunernas hemsidor. Efter
sammanträdena ska en medieinformation lämnas.
Föredragningslista över ärenden som ska behandlas ska delges ledamöter
och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde.
§ 7 Revidering av reglemente
Revideringar i detta reglemente kan initieras i Lokala brottsförebyggande rådet eller kommunstyrelserna, men fastställs genom beslut i
kommunalfullmäktige i respektive kommun.

