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Kommunstyrelsen

Revidering av föreskrifter för Brottsförebyggande rådet i Uppsala
(Brå)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna reviderade föreskrifter för det lokala Brottsförebyggande rådet i Uppsala
kommun enligt bilaga 1.
Sammanfattning
Förlaget innebär att rådet utökas med en ledamot från socialnämnden respektive
utbildningsnämnden då de frågor som hanteras i rådet främst berör dessa nämnder.
Inriktningen av rådets arbete påverkas inte.
Ärendet
Det lokala Brottsförebyggande rådet bildades år 2000 med ett kommunövergripande ansvar.
Rådet har varit ett verksamhetsövergripande samrådsorgan för ingående representerade
organisationer. Ansvaret flyttades från socialnämnden för barn och unga (SBN) till
kommunstyrelsen den 1 januari 2015.
Nu gällande stadgar antogs av SBN 2010. Det finns nu behov av att revidera innehållet så att
det motsvarar det kommunstyrelsen beslutat om för övriga råd. Nu gällande stadgar innebär
att den ansvariga nämnden utser tre förtroendevalda, varav en ordförande.
Rådets ordförande har aktualiserat en förändring som innebär att förtroendevalda från
socialnämnden och utbildningsnämnden ingår i rådet. Muhammad Hassan (FP) har i skrivelse
framfört att socialnämnden ska utse två politiker till rådet, bilaga 2.
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Föredragning
Rådets arbete har fokus varit brottsförebyggande arbete bland barn och unga. De senaste åren
har det sociala perspektivet kommit med och en breddning av uppgifterna har skett vilket
inneburit att arbeta mer förebyggande i samverkan, särskilt i samverkan skola-socialtjänstpolis (SSP).
I regi av rådet pågår idag fler olika verksamhetsövergripande arbetsgrupper med syfte att öka
tryggheten och minska brottsligheten. Nu verksamma grupper är
Samverkan skola-socialtjänst-polis SSP (grundskolan)
Samverkan med gymnasieskolan-socialtjänst och polis
Trygg utegruppen (som bl a gör trygghetsvandringar)
Trygg bussgruppen (tryggar upp kollektivtrafiken)
Felparkerade bilar
Våldsbejakande extremism (nybildad under 2015)
Förslaget till föreskrifter är upplagt på motsvarande sätt som kommunstyrelsens beslut
angående övriga råd. Förslaget bygger på de föreskrifter som socialnämnden för barn och
unga fastställe år 2010. Smärre justeringar har gjorts vilka ger det bredare fokus som är en
naturlig följd av att kommunstyrelsen ansvarar för rådet. Nu gällande föreskrifter begränsar
verksamhetsområdet till socialt förebyggande arbete för barn och ungdomar. I skrivningen om
uppgifter har en tredje att-sats tillkommit som berör utvecklingen i socialt utsatta geografiska
områden.
Det bör noteras att genom att kommunledningskontoret svarar för rådets sekretariat sker en
naturlig koppling till det samarbete som sker enligt samverkansavtalet med polismyndigheten
i Uppsala/Knivsta som slöts innevarande år.
Rådets ordförande har föreslagit att rådet ska ha fem förtroendevalda varav tre utses av
kommunstyrelsen, inklusive en ordförande, samt en av utbildningsnämnden respektive
socialnämnden. Detta då de frågor som hanteras i rådet främst berör dessa nämnder. Rådets
sammansättning är oförändrad mot tidigare.
Brottsförebyggande rådet är inte ett samarbetsorgan med det civila samhället såsom
miljövårdsrådet, kommunala pensionärsrådet eller kommunala handikapprådet. För dessa råd
gäller att föreningarnas företrädare har rätt till ersättning enligt kommunens arvodesbestämmelser. BRÅ är istället att samrådsorgan mellan flera kommunala organ och andra myndigheter och organisationer med företrädare som medverkar som en del av sin tjänst.
Det är därför inte nödvändigt att i kommunstyrelsens föreskrifter låsa vilka organ och
myndigheter som kan delta i rådets arbete. Förslaget innebär att fem förtroendevalda och fyra
företrädare för andra myndigheter eller organisationer utgör rådets ledamöter. Men rådet
förutsätts även fortsättningsvis arbeta som ett informellt samarbetsorgan som diskuterar
gemensamma frågeställningar i syfte att finna lösningar som sedan hanteras i vederbörlig
beslutsinstans.

Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet förtroendevalda innebär högre kostander för arvoden vilket tas inom
ram för utbildningsnämnden och socialnämnden.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef för kommunledningskontoret

bilaga 1

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Diarienummer

Carina Börjesdotter

2015-08-27

KSN 2015-1081

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
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

3 inklusive ordförande
1
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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2 (2)
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
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Brå - brottsförebyggande rådet i Uppsala
Det pågår revidering av stadgar/föreskrifter för lokala Brå - brottsförebyggande rådet i Uppsala
kommun, vilket jag anser är nödvändigt. Tidigare utsåg Socialnämnden för barn- och unga politiker i
rådet. Från årsskiftet utser kommunstyrelsen numera politiker i rådet vilket är bra.
Kommunstyrelsens ansvar för övergripande sociala frågor blev tydligare när ansvaret flyttades till KS.
Ändå anser jag kopplingen till Socialnämnden inte ska klippas helt. Nu råkade ordföranden i
Socialnämnden kombinera uppdraget som ordförande i Brå och ansvaret för sociala frågor som
kommunalråd. Men det råkade bli så den här gången. För att stärka Socialnämndens koppling till Brå
anser jag att det i föreskrifterna ska stå att Socialnämnden har möjlighet att utse två adjungerade
politiker i Brå. Det är bra om vi har föreskrifter som är anpassade efter de olika nämndernas
ansvarsområde än vad tillfälligheten tillåter. Jag vill därför göra ett medskick i det fortsatta arbetet:
- att Socialnämnden i de nya föreskrifterna för Brå ska utse två politiker till rådet.

Mohamad Hassan (FP)
Kommunalråd

