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Föreskrifter för det lokala Brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 
Antagna av kommunstyrelsen den 14 oktober 2015 

 

§ 1 Uppgifter 

 

Brottsförebyggande rådet är ett verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan för 

myndigheter och representerade organisationer. Rådets verksamhetsområden omfattar 

kunskapsbaserat socialt brottsförebyggande arbete i Uppsala kommun och har särskilt till 

uppgift: 

 

att kontinuerligt bevaka förhållanden bland barn och ungdomar i kommunen som kan utgöra 

risker för social oro, kriminalitet och droger och söka gemensamma lösningar på dessa 

problem 

 

att bevaka den sociala utvecklingen inom skolområdet såsom tecken på social oro, mobbning, 

droger och kriminalitet. I uppgiften ingår att med utgångspunkt från vetenskap och beprövad 

erfarenhet, söka gemensamma sätt att förebygga och åtgärda denna typ av problem i skolan 

 

att bevaka utvecklingen i socialt utsatt geografiska områden i kommunen som kan utgöra 

risker för att sociala problem, droganvändning och kriminalitet utvecklas 

 

§ 2 Sammansättning 

 

Ledamöter utses av följande kommunala nämnder 

 

Kommunstyrelsen  3 inklusive ordförande 

Socialnämnden  1 

Utbildningsnämnden  1 

 

Följande Myndigheter och organisationer erbjuds att utse var sin ledamot: 

Polismyndigheten i Uppsala Lokalpolisområde 

Åklagarmyndigheten i Uppsala 

Friskolnätverken grund- och gymnasieskolan 

Upsala Handelsförening 
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I rådets arbete förutsätts följande kommunala organ delta:   

Kommunledningskontoret 

Socialförvaltningen ANDT prevention 

Socialförvaltningen individ och familjeomsorg, myndighet 

Vård och omsorg, Öppet förebyggande  

Grundskolan 

Gymnasieskolan 

Kulturförvaltningen (kommunens fritidsgårdsverksamhet)   

Brandförsvaret 

 

Respektive förvaltning svarar för att utse en representant. Representanterna svara för att rådets 

slutsatser uppmärksammas av respektive förvaltning. 

 

Rådet kan inbjuda/adjungera företrädare från skilda kommunala förvaltningar, övriga 

myndigheter/organisationer, liksom experter i övrigt för att delta i rådets överläggningar.   

  

§ 3 Organisation och arbetsformer 

 

Rådet ska sammanträda på tid och plats som rådet bestämmer, eller när ordföranden anser att 

det behövs. 

 

Kallelse med dagordning ska skickas ut minst en vecka innan sammanträdet äger rum. Vid 

rådets sammanträden förs protokoll som skall justeras av ordförande samt en vid 

sammanträdet utsedd justerare. Protokollet delges myndigheter som deltar i rådets arbete.  

 

§ 4 Ekonomi 

 

Kommunstyrelsen svarar för rådets sekretariat och administrativa kostnader för rådet. 

 

 

§ 5 Ändringar 

 

Kommunstyrelser fastställer rådets föreskrifter 

 

 

§ 6 Ikraftträdande 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1november 2015 

 


