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1 ARBETSORDNING LOKALA  

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET   

  

Arbetsordningen för lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Höganäs kommun. 

  

1.1 SYFTE    

  

Det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Höganäs fungerar som ett 

samverkansorgan. Rådet ska följa utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt för att öka 

tryggheten och förebygga brottslighet samt initiera och samordna insatser, samarbete 

och aktiviteter som förebygger brott för att främja säkerhet och trygghet hos invånarna i 

Höganäs kommun.   

   

1.2 ORGANISATION   

 

BRÅ  

Det lokala BRÅ i Höganäs beslutar om verksamhetsplan, handlingsplaner 

innebärande nya projekt, arbetsområden och insatser samt följer upp det 

brottsförebyggande arbetet. 

  

BRÅ-Beredning 

Inom BRÅ finns en beredningsgrupp, som tar del av ärende ärenden, samt förslag till 

årlig verksamhetsplan, handlingsplan, budget och ekonomisk planering för BRÅ. 

 

BRÅ-Nätverk 

Nätverket har som uppgift att förbereda ärenden samt ta fram förslag till årlig 

verksamhetsplan, handlingsplan, budget och ekonomisk planering för BRÅ. Att spegla 

kommunens behov och kunna bistå med åtgärder, de ingår även i Trygghetsprojektet. 

Medlemmar i BRÅ Nätverk kan adjungeras till BRÅ vid behov. 
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1.3 SAMMANSÄTTNING  

  

BRÅ 

Består av kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande samt 2 vice ordförande, 

kommunikationschef och säkerhetsansvarig. Till BRÅ bjuds även 

Lokalpolisområdeschef/kommunpolis in. 

 

Ordförande är kommunchefen. Sekreterarrollen ansvarar säkerhetsansvarig i kommunen 

för. 

  

BRÅ-Beredning 

Består av kommunchefen, kommunikationschef, samtliga förvaltningschefer, 

näringslivschef samt räddningschef och säkerhetsansvarig. 

Till Brå beredning kan även Lokalpolisområdeschef/kommunpolis bjudas in. 

 

Förvaltningschef har möjlighet att utse annan medarbetare som representant, med 

mandat att företräda förvaltningen. Vid behov kan bolagens chefer/Vd adjungeras in till 

BRÅ-Beredning 

 

  

KS/KF 

BRÅ 

BRÅ BEREDNING BRÅ NÄTVERK 



  

   

  

  

  

  

    3   ( 9 )   
  

  HÖGANÄS KOMMUN     
    

  263 82  Höganäs     042 - 33  71 00     kommunen@hoganas.se   
WWW.HOGANAS.SE   

Vid behov kan kommunchefen adjungeras som ledamot till BRÅ-Nätverk. 

 

Kommunchefen är ordförande och säkerhetsansvarig sekreterare. 

                        

                       BRÅ-Nätverk 

BRÅ-Nätverk består av säkerhetsansvarig, ungdomssamordnaren, räddningschef, 

elevhälsochefen, enhetschef socialförvaltningen barn och ungdom samt enhetschef 

kultur och fritid. Till nätverket bjuds även aktörer in såsom nattvandrare, 

grannsamverkan, trossamfund samt övriga aktörer som ingår i Trygghetsprojektet. 

 

Säkerhetsansvarig i kommunen är ordförande och sekreterare. 

   

1.4 MÖTESFREKVENS OCH KALLELSE   

  

BRÅ sammanträder vid minst fyra tillfällen om året, på dag och tid som bestäms vid 

årets första sammanträde.   

  

BRÅ-beredning sammanträder vid minst 4 tillfällen, enligt vid årets början fastställd 

sammanträdesplan, men kan vid behov sammankallas av var och en av ledamöterna i 

gruppen. 

  

BRÅ-Nätverk sammanträder vid minst 6 tillfälle/år och kan även sammankallas vid 

behov.  

  

Utsedd sekreterare är sammankallande i BRÅ. Kallelse till sammanträde skickas med e-

post till ledamöter senast två veckor före sammanträdesdagen.   

  

Ledamot som får förhinder att närvara vid sammanträde ansvarar för att ersättare kallas 

(gäller förvaltningsrepresentanter) och att information från representerad verksamhet 

eller ansvarsområde kommer BRÅ tillhanda.  

 

  

1.5 EKONOMI 

  

BRÅ förfogar över medel som finns i kommunstyrelsens budget. BRÅ beslutar om vilka 

kostnader som ska godkännas. BRÅ-beredning beslutar om kostnader i akuta ärenden. 
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1.6 UPPGIFTER 

 

BRÅ ska årligen upprätta en verksamhetsplan som grund för rådets arbete. 

Verksamhetsplanen är även en handlings- och åtgärdsplan för den gemensamma 

lägesbild som polis och kommun tagit fram. Säkerhetsansvarig ansvara för en månadsvis 

insamling av lägesbilden från kommunens olika verksamheter och sammanställa detta 

till BRÅ samt till BRÅ beredning. BRÅ beredning ansvarar för och driver på arbetet så 

lagkraven på kommunens ansvar för Brottsförebyggande arbete uppfylls. 

  

Samarbete   

• Säkerställa att ett fortlöpande samarbete sker mellan Höganäs kommun och 

berörda aktörer i kommunen gällande det brottsförebyggande arbetet.   

• Eftersträva att samverkan sker på alla nivåer i kommunen. Inkluderat 

Civilsamhälle och Näringsliv.   

• Vara samarbetspart och kontakt gentemot det nationella BRÅ och BRÅ 

samverkan Familjen Helsingborg  

  

Samordning av insatser   

• Samordna insatser för att:  

 minska människors benägenhet att begå brott   

 förebygga situationer som kan framkalla brottsligt beteende  

 mildra skadeverkningar från utförda brott 

 

• Minimera punktinsatser genom kontinuerligt förebyggande arbete med långsiktiga 

mål.   

• Vid redan uppkomna brottssituationer, samordna och initiera insatser så att liknande 

händelser inte upprepas. 

  

Information och kommunikation   

• Eftersträva en öppen dialog med kommunens invånare för att främja trygghet 

och säkerhet. Samverkansöverenskommelsen samt Medborgarlöften.   

• Utföra omvärldsanalyser, föra brottsstatistik, bevaka brottsutvecklingen och 

trygghetssituationen i kommunen.   
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• Insamla, sammanställa samt sprida information som främjar delaktighet och 

samarbete inom det brottsförebyggande området.   

• Stimulera till intresse och engagemang i det brottsförebyggande arbetet.   

• Inventera lokala brottsförebyggande insatser.   

• Följa aktuell forskning inom det brottsförebyggande området.   

  

  

        Strategi   

• Ungdomar ska ses som en särskilt betydelsefull målgrupp i det 

brottsförebyggande arbetet.    

• BRÅ- kan fungera som rådgivande instans i brottsförebyggande frågor. Vid 

remisser ska BRÅ beredning i sin helhet yttra sig. 
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2 VERKSAMHETSPLAN 2022-2024 
 

I samarbete med representanterna i lokala Strategiska brottsförebyggande rådet har ett antal 
prioriterade områden valts ut.   

 

2.1 ÖKA TRYGGHETEN I OFFENTLIG MILJÖ  

AKTIVITETER:  

• Genomföra minst en trygghetsvandring med barn och unga. 

• Genomföra minst en trygghetsvandring/trygghetsdialog med vuxna. 

• Genomföra en uppföljning av tidigare års trygghetsvandring  

• Förstärka med insatser vid exempelvis Kulturnatten, Skolavslutning, Halloween 
och liknande aktiviteter. 

• Anlita polisvolontärer för att sprida information om brottsförebyggande arbete vid 

olika aktiviteter i kommunen  

• Minskat klotter och klottersanering inom 48 timmar  

• Beakta trygg- och säkerhet vid ny- och ombyggnation av kommunala byggnader  

  

ANSVAR:   

Polis, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Säkerhetsansvarig, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunstyrelsen.  

  

SAMARBETE MED:  

Socialförvaltningen, fastighetsägare, hyresvärdar, hyresgästföreningen, 

bostadsrättsföreningar, villaägare, försäkringsbolag, företagare  
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2.2 UTVECKLA DET BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETET FÖR 

UNGDOMAR, FÅNGA UPP UNGDOMAR SOM RISKERAR ATT 

HAMNA I KRIMINALITET 

    

AKTIVITETER:   

• Skolavslutningsarrangemang, Summerkick, Inspark!  

• Föräldramötesprogram  

• Uppmärksamma och bjuda in vuxna att nattvandra vid riskhelger (polisen, 

ungdomssamordnaren med flera, kommer gemensamt årligen överens om vilka 

dessa är)  

• Utöka Nattvandringen 

• Utveckla det förebyggande arbetet för ungdomar i riskzonen för kriminalitet, tidiga  
insatser,, Social prevention 

• Bidra i arbetet mot våldsbejakande extremism  

• Insatser för att motverka näthat  

• Näringsliv och föreningsliv görs mer delaktiga i det förebyggande arbetet. 

 

ANSVAR:   

Social-, utbildnings samt kultur och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten. 

  

I SAMARBETE MED:  

Nattvandrarföreningar, Polisen, Föräldraföreningar/föräldraråd, Närings och Föreningsliv. 

  

  

2.3 BEGRÄNSA TILLGÄNGLIGHETEN AV ALKOHOL OCH ANDRA 

DROGER  

AKTIVITETER:  

• Uppmärksamma antilangning vid riskhelger  
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• Tillsyn av tobaks- och ölförsäljning i butiker  

• Tillsyn av alkoholförsäljning på krogar/restauranger  

• Anordna föreläsningar eller andra informationsinsatser för allmänheten med 
ANDT-tema 

• Bedriva antidopningsarbete i kommunen 

• Arbeta för att främja trygga mötesplatser, fria från ANDT 

• Öka kunskapen kring ANDT hos ungdomar, personal och allmänhet 

• Revidering av Kommunens drogpolicy gällande skolan/utbildningsförvaltningen 

  

  

ANSVAR:   

Polisen, Miljöförvaltningen, social-, utbildnings- och kultur och fritidsförvaltningen,   

  

I SAMARBETE MED:  

Nattvandrarföreningar, butiker, krögare, Systembolaget, Föräldraföreningar/föräldraråd  

  

2.4 FÖREBYGGA STÖLDER 

  
AKTIVITETER:  

• Sprida informationsmaterial om brottsförebyggande åtgärder  

• Utveckla grannsamverkan och göra metoden mer känd  

• Anlita polisvolontärer för att informera om brottsförebyggande åtgärder som den 
enskilde kan vidta  

• Följa upp Trygghetsprojektet samverkan mellan polis, Securitas, Höganäs kommun 

samt övriga aktörer i projektet. 

• Fortsätta implementera DNA-projektet. 

  

ANSVAR:  

Polis, Säkerhetsansvarig och kommunstyrelse  

  

I SAMARBETE MED:  
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Företagare, fastighetsägare  

    

3 GENOMFÖRANDE  
De respektive ansvariga för områdena har till uppgift att ta fram åtgärdsplaner för sina 

områden/verksamheter där problembilden analyseras och mer praktiska detaljer 

specificeras. Information om hur arbetet kan läggas upp finns i Samverkan i lokalt 

brottsförebyggande arbete (2016), vilken gemensamt tagits fram av Brottsförebyggande rådet, 

Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting.  

  

Varje år tas en konkret handlingsplan fram för lokala Strategiska Brottsförebyggande rådet 

utifrån aktuell problembild. Handlingsplanen genomförs under året och stäms av vid rådets 
sammanträden.    

  

  

4 UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING  
En avstämning av det pågående arbetet med prioriterade områden, se 2.1-2.4, och åtgärder 

görs regelbundet vid Strategiska Brottsförebyggande rådets sammanträden. Ledamöterna  
utgör därmed projektgrupp för arbetet. Respektive ansvarig för de prioriterade områdena 

dokumenterar under arbetets gång vad, hur och varför något gjorts. Redovisningar av 

genomförda aktiviteter sker löpande under Strategiska Brottsförebyggande rådets 

sammanträden. Dessa dokumenteras skriftligt av sekreteraren och bifogas mötesprotokollet.   
  

Respektive ledamot i BRÅ är ansvarig för att sprida information om BRÅ:s arbete inom 

sina verksamheter samt till sina samarbetspartners.   

  

BRÅ lämnar en verksamhetsberättelse vid årets slut om det brottsförebyggande arbetet 

för det gångna året till kommunstyrelsen. I samband med denna redovisas en 

uppföljning av arbetet, både vad var och en har gjort och en uppföljning av 

brottsstatistiken före och efter, polisens trygghetsmätning samt resultat 

trygghetsaspekter i din kommun (SKR:s KKiK).   

En ekonomisk redovisning över använda medel ska ingå i verksamhetsberättelsen.   


