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Brottsförebyggande rådet i Skövde (BRÅ) 

§ 1 Allmänt om råd 
Råd är en strukturerad form för möte mellan Skövde kommun och aktörer som verkar i det lokala 
samhället och som företräder medborgarintressen. Aktören kan vara en förening, myndigheter eller 
annan organisation men inte en enskild invånare.  

Råden har som uppgift att tillföra de kommunala verksamheterna kunskap och erfarenheter ur ett 
medborgarperspektiv. 

Syftet för Skövde kommun att föra medborgardialog i form av råd är att ta tillvara aktörernas samlade 
kunskap för att tillsammans utveckla Skövde och de kommunala verksamheterna på ett sätt som är 
till nytta för Skövde och Skövdeborna.  

Det finns också råd där samverkan och samordning av olika aktiviteter som rör flera aktörers 
verksamheter utgör ändamål för rådet 

§ 2 Rådets syfte och uppgift 
Syftet med Brottsförebyggande rådet är att vara ett forum för informationsutbyte, samverkan och 
samordning mellan olika aktörer som verkar i Skövde. Rådet verkar för att uppfylla kommunens 
målsättning ”Ett tryggt, säkert och tillgängligt Skövde som har beredskap och förmåga att förebygga 
och hantera såväl ordinära som extraordinära händelser enskilt och tillsammans med andra”. 

Rådets uppgift är att: 

• Dela relevant information med varandra. Exempelvis planerade aktiviteter som har koppling 
till området trygghet och säkerhet, inträffade incidenter samt statistik på lokal och nationell 
nivå.  

• Samordna olika aktiviteter som planeras i syfte att öka trygghet, förebygga brottslighet eller 
minska brottslighet i kommunen. 

• Genom samverkan verka för att öka samhällets resiliens och robusthet.  

§ 3 Rådets sammansättning 
Skövde kommun företräds av två förtroendevalda politiker (ordförande och vice ordförande) samt 
säkerhetschef. Ordförande och vice ordförande är KSAU-ledamot och representerar majoriteten 
respektive oppositionen. 

Övriga ledamöter utses bland organisationer som verkar lokalt i Skövde. En tjänsteperson ska delta 
vid sammanträdet för att föra mötesanteckningar. 
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§ 4 Mandattid 
De ledamöter som utses av kommunstyrelsen utses för hela mandatperioden. För övriga ledamöter 
eftersträvas kontinuitet. Det vill säga att representanter för olika aktörer utses för helst hela 
mandatperioden men i vart fall för minst ett år i taget. 

§ 5 Sammanträden 
Rådet ska sammanträda två gånger per år. Ordförande bestämmer tid och plats för mötet. 

Ordförande äger rätt att kalla till extra sammanträde om särskilda skäl föreligger. 

Ersättare har närvarorätt på sammanträdet.  

§ 6 Kallelse och föredragningslista 
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena samt bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 

Kallelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem vardagar före sammanträdet. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt en lista över ärendena till sammanträdet. 
Tid ska finnas för övriga frågor vid varje sammanträde. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

§ 7 Anmälan om förhinder att delta i sammanträde 
Ledamöter som är förhindrade att delta i rådets sammanträde ska anmäla det till ordförande samt 
kalla ersättare om sådan finns. 

§ 8 Ledamöters uppgift 
Rådets ordförande ska; 

• som rådets främste företrädare verka för att rådet arbetar i enlighet med syfte och uppdrag 

• upprätta dagordning och leda sammanträden 

• delge kommunstyrelsen information om rådets arbete 

• delge nämndsordförande information som berör nämndens ansvarsområde samt 

• anmäla till enheten för demokratistöd vilka ledamöter som ingår i rådet, ledamöternas 
närvaro och eventuella ersättningsanspråk. 

Säkerhetschefen ska; 
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• delge kommundirektören information om rådets arbete samt 

• stödja rådets ordförande i att bereda aktuella frågeställningar där det finns behov av dialog 
inom ramen för rådets uppgift. 

§ 9 Närvarorätt  
Kommunalråden får närvara vid rådets sammanträden.  

Ordförande kan hemställa att berörd nämndsordförande deltar vid rådets sammanträden vid de 
tillfällen då dialog förs i frågor som rör nämndens ansvarsområde. 

Ordförande har rätt att bjuda in övriga tjänstepersoner, utöver säkerhetschef, att närvara vid 
sammanträden för att tillföra sakkunskap.  

§ 10 Mötesnoteringar 
Vid rådets sammanträden förs mötesanteckningar av vilka ledamöters närvaro ska framgå. 
Mötesteckningarna ska göras färdiga inom en vecka från sammanträdet och godkännas av 
ordföranden.  

§ 11 Ersättning 
Mötesarvode och förlorad arbetsförtjänst utgår endast till förtroendevalda ledamöter i de fall 
ledamoten ej uppbär fast månadsarvode.  

Inga övriga ersättningar utgår. 
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