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Justerandes signatur 

§ 71 Dnr 2018-00060 

Reglemente för Kinda kommuns ANDTS- och brottsförebyggande råd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Fullmäktige fastställer reglementet som ska gälla från och med antagande.  

Sammanfattning 

I kommunen har det förebyggande arbetet mot brott samt alkohol, narkotika, 
doping, tobak samt spel (ANDTS) skett i två separata spår, vilket inte gett önskad 
effekt.  Detta har medfört att det har blivit svårt att svara upp till de förväntningar 
som ställs från bland annat länsstyrelsen.  
Med det nya arbetssättet ska man undvika dubbelarbete och få en bättre effekt på 
genomförda aktiviteter genom samordning.  

För att strukturera detta har rådets sammansättning ändrats för att få rätt mandat 
och kunskap hos deltagarna. De flesta representanterna kommer från kommunen, 
både tjänstemän och politiker men även polisen, regionen och Stiftelsen Kindahus 
finns representerade.  

Rådet har fått namnet ”KinBrå” för att visa den lokala förankringen. I och med 
detta har ett nytt reglemente tagits fram för att hantera och reglera ovanstående 
förändring.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-03-15 

Reglemente för Kinda kommuns ANDTS- och brottsförebyggande råd 

Beslutet skickas till 

Akten 
KinBrå 
Säkerhetssamordnare 
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Datum 

2018-03-15 
Diarienummer 

KINKS 2018-00060 

Kommunfullmäktige 

Reglemente för Kinda kommuns ANDTS- och brottsförebyggande råd 

Förvaltningens förslag till beslut 

Fullmäktige fastställer reglementet som ska gälla från och med antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunen har det förebyggande arbetet mot brott samt alkohol, narkotika, 
doping, tobak samt spel (ANDTS) skett i två separata spår, vilket inte gett önskad 
effekt.  Detta har medfört att det har blivit svårt att svara upp till de förväntningar 
som ställs från bland annat länsstyrelsen.  
Med det nya arbetssättet ska man undvika dubbelarbete och få en bättre effekt på 
genomförda aktiviteter genom samordning.  

För att strukturera detta har rådets sammansättning ändrats för att få rätt mandat 
och kunskap hos deltagarna. De flesta representanterna kommer från kommunen, 
både tjänstemän och politiker men även polisen, regionen och Stiftelsen Kindahus 
finns representerade.  

Rådet har fått namnet ”KinBrå” för att visa den lokala förankringen. I och med 
detta har ett nytt reglemente tagits fram för att hantera och reglera ovanstående 
förändring.  

Beslutsunderlag 

 Reglemente för Kinda kommuns ANDTS- och brottsförebyggande råd 

Syfte 

Genom samverkan skall rådet förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för 
att därigenom öka tryggheten i samhället. 

Önskad effekt 

Ökad trygghet som i sin tur ger ökad attraktivitet att leva och bo i kommunen. 

Ökad kunskap och medvetande inom de olika områden som representeras i rådet. 

Berörda 

Alla som bor och verkar i kommunen 

Samråd 

Samråd har skett inom rådet. 
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Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Rådet finansieras enligt gällande förvaltningsstruktur och ansvarsområde. 

Konsekvenser barnperspektiv 

Ökad trygghet 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

Reglementet hanterar alla lika 

Miljökonsekvenser 

Inga kända konsekvenser 

Samverkan (MBL) 

Ingen samverkan nödvändig 

Genomförande 

Rådet är igång från och med antagande av reglementet. 

Uppföljning 

Arbetet följs upp kontinuerligt 

Återrapportering 

Återkoppling sker genom politiskt deltagande i rådet och vid behov. 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Staffan Waldau 
Säkerhetssamordnare 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
KinBrå 
Säkerhetssamordnare 
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§ 1 Rådets uppgifter
Kinda kommuns brottsförebyggande råd (KinBRÅ) är ett organ för samordning och utveckling av kommunens 
ANDTS- och 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 och drogmissbruk 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 handlingsprogram tas fram och följs upp

 initiera brottsförebyggande och trygghetshöjande åtgärder och aktiviteter i kommunen

 fungera som beslutsorgan till kommunens SANT-råd

§ 3 Sammansättning
KinBRÅ består av 18 ordinarie ledamöter, varav 4 politiker. 
Vid förhinder skickas ordinarie ersättare. 

Rådets sammansättning ska se ut enligt följande: 

 Ordförande i kommunstyrelsen, bildningsnämnden, vård‐ och omsorgsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden

 Kommunchef och förvaltningschefer

 Representant för Stiftelsen Kindahus

 Kommunens ANDT‐samordnare

 Säkerhetssamordnare

 Kommunpolis

 Representant för Region Östergötland/Vårdcentralen

 Chef för elevhälsan

 Kommunens alkohol- & tobakshandläggare

 Kommunens ansvariga tjänsteman för folkhälsofrågor
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§ 4 Organisatorisk tillhörighet
Det brottsförebyggande rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen som också svarar för 
administration och sekreterare i rådet. 

§ 5 Arbetsformer
Rådet sammanträder fyra gånger om året eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd med eller 
information till rådet. Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets början. 

Rådets ställningstaganden och initiativ skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde och justeras 
av ordföranden och en ledamot.  
Protokollet delges rådets ledamöter, ersättare, kommunstyrelsens kansli samt de till rådet knutna 
organisationerna. 

Kallelse till sammanträde med förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt eventuella 
handlingar och beslutsunderlag skall, om möjligt, delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 
vidareinformation och beredning underlättas. Ordförande har ansvar för att så sker. 

Till rådets sammanträden kan lämplig person eller organisation adjungeras eller kallas. 
I övrigt bestämmer rådet sina arbetsformer själv. 

§ 6 Handlingsplan
Rådet ska för arbeta fram en strategi som beskriver hur kommunens förebyggande arbete ska bedrivas. 
Strategin ska även innehålla en handlingsplan som revideras årligen med inriktning på kommunens aktuella 
lägesbild och de behov som den visar.  

§ 6 Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Brottsförebyggande Rådet eller kommunstyrelsen. 

§ 7 Fastställande
Reglementet för ANDTS- och brottsförebyggande rådet fastställs av kommunstyrelsen. 




