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1 Rådets uppgifter 
Kinda kommuns brottsförebyggande råd (KinBRÅ) är ett organ för samordning och utveckling av kommunens 
brottsförebyggande arbete. 
 
KinBrå ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen, polisen och andra 
aktörer i samhället  
Rådet ska även verka för att förebygga brottsligheten och öka tryggheten, kortsiktigt och långsiktigt, genom 
att ta fram samhällsfakta och sprida kunskap. 
 
Rådet har en övergripande roll för att utveckla det förebyggande arbetet för att minska brottsligheten och 
öka tryggheten i Kinda kommun. 
 
Rådet kan vara remissinstans inom sitt verksamhetsområde. 
 

2 Syfte 
Genom samverkan skall rådet förebygga brott i kommunen för att därigenom öka tryggheten i samhället. 
  
Rådet skall inom denna ram: 

 fånga upp önskemål som är representativa för kommunens befolkning  

 på uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, samordna och leda det brottsförebyggande arbete 
som bedrivs inom kommunen  

 engagera individer, grupper och föreningar i det brottsförebyggande arbetet 

 vara remissinstans i ärenden som berör brott och trygghet  

 verka för att ett brottsförebyggande och trygghetsskapande handlingsprogram, kopplat till 
samverkansöverenskommelsen, tas fram och följs upp  

 initiera brottsförebyggande och trygghetshöjande åtgärder och aktiviteter i kommunen 
 

3 Sammansättning  
KinBRÅ består av 6 ordinarie ledamöter. 
Vid förhinder skickas ersättare. 
 
Rådets sammansättning ska se ut enligt följande: 
 

 Samordnare för social hållbarhet BF - sammankallande 

 Kvalitetssamordnare BF 

 Säkerhetssamordnare KS 

 Avdelningschef SBF 

 Socialsekreterare IFO-VOF 

 Kommunpolis 
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4 Organisation 
Kommunstyrelsen och polisledningen skall besluta om att samverka och att skapa struktur och 
förutsättningar för samverkansarbetet. Samverkansöverenskommelse skall undertecknas av båda parter. 
Kommunens övergripande ledningsgrupp är KinBRÅs styrgrupp. Styrgruppen har, tillsammans med KinBRÅ, 
ansvaret för att planerade åtgärder verkställs. 

5 Arbetsformer 
Rådet sammanträder månadsvis eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd med eller information 
till rådet. Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets början. 
Rådets sammanträden skall redovisas genom minnesanteckningar. Minnesanteckningar delges rådets 
ledamöter och övergripande ledningsgrupp. 
Kallelse till sammanträde med förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas skickas ut av KinBRÅs 
sammankallande. 
Till rådets sammanträden kan lämplig person eller organisation adjungeras eller kallas. 
I övrigt bestämmer rådet sina arbetsformer själv. 

6 Handlingsplan 
Rådet ska arbeta fram en handlingsplan som beskriver hur kommunens förebyggande arbete ska bedrivas. 
Handlingsplanen revideras årligen med inriktning på kommunens aktuella lägesbild och de behov som den 
visar. Handlingsplanen skall vara kopplad till samverkansöverenskommelsen mellan Kinda kommun och 
Polisledningen. 

7 Fastställande 
Organisationen fastställd av KS 20191028, KF 201911 
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