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KOMMUNSERVICE

Riktlinjer för Norrköpings brottsförebyggande råd
Allmänt
I Norrköpings kommun finns ett brottsförebyggande råd. Rådet fungerar som ett
lokalt nätverk i Norrköping med representation från kommunen, polisen,
åklagarmyndigheten, kriminalvården, kyrkan, föreningslivet, näringslivet,
krogbranschen och Linköpings universitet.
Rådets övergripande uppgift är att samordna åtgärder för att långsiktigt motverka
brott och rädsla för brott, samt främja trygghet, säkerhet och tolerans för dem som
lever och vistas i Norrköping.
Rådet är ett informellt samarbetsorgan som kan komplettera, men inte överta, det
ansvar som staten har för rättsväsendet i samhället eller den verksamhet som
kommunens nämnder ansvarar för. Verksamheten grundas på ett förtroendefullt
samarbete mellan parterna i rådet.
Uppgifter
Rådet har till uppgift att
 initiera åtgärder som minskar antalet situationer som kan framkalla
brottslighet samt människors benägenhet att begå brott
 fortlöpande bevaka brottsutvecklingen och invånarnas trygghetssituation i
kommunen
 inhämta adekvat kunskap om riskfaktorer som kan leda till brottslighet
bland befolkningen
 främja samverkan och undanröja hinder för detta på alla nivåer
 sammanställa och sprida information som främjar och stimulerar
engagemang, delaktighet och samverkan i det brottsförebyggande arbetet
 följa aktuell forskning inom området
 fungera som samarbetspart och kontakt gentemot det statliga nationella
brottsförebyggande rådet, Brå
 fungera som samarbetspart och kontakt gentemot det regionala
brottsförebyggande rådet, rEgbrå
 årligen utse mottagare av fem-i-tolv-priset i Norrköping
Ungdomar är en prioriterad målgrupp i rådets arbete.

Organisation
Rådet lyder under kommunstyrelsen.
Ordföranden utses av kommunstyrelsen och leder arbetet i rådet. Rådet kan inom
sig utse en vice ordförande, som vid behov övertar ordförandens befogenheter. I
övrigt bestämmer rådet om organisation och arbetsordning.
Rådets sammansättning
Brottsförebyggande rådet består av ledamöter från kommunen, övriga
myndigheter och organisationer.
Kommunens representanter utses av kommunstyrelsen samt berörda nämnder.
Övriga representanter i rådet utses av polisen, åklagarmyndigheten, Norrköpings
kristna råd, Föreningsrådet, Svensk Handel, krögarnas samarbetsorganisation och
Linköpings universitet.
Rådet får adjungera representant från annan organisation att delta i
sammanträdena.
Arbetsformer
Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträdena förläggs så att
tidsplanen för kommunens planerings- och budgetprocess beaktas.
Kommunservice, genom kommunens preventionssamordnare, svarar för
sekreterarskapet i rådet samt för övrig administration som berör rådet.
Skriftlig kallelse och föredragningslista samt aktuella handlingar sänds till
ledamöterna i god tid före varje sammanträde.
Rådets beslutande inriktning och planerade åtgärder utgår från de 23 kommunala
målen, samt i enlighet med berörda nämnders uppdragsplaner.
Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av
kommunallagens bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet.

