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Bakgrund 
I Alingsås kommun finns en säkerhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2019-10-30, till 
säkerhetspolicyn har kommunstyrelsen tagit fram riktlinjer och organisation för säkerhet och 
beredskap, antagen av kommunstyrelsen 2019-10-14.  

Av riktlinjerna framgår att kommunen avser att ha ett lokalt brottsförebyggande råd, Brå.  

Inledning 
I en föränderlig tid är brottsförebyggande åtgärder en viktig del i samhällets arbete med att minska 
brottslighet och öka trygghet. Kommunerna har en central roll i detta arbete.  

För att kunna arbeta riktat med brottsförebyggande arbete är det viktigt att kommunen har en 
tydligt struktur och organisation för uppdraget. En avgörande del i uppdraget är samverkan såväl 
internt som externt. En gemensam uppfattning om lägesbilden och en gemensam uppfattning om 
relevanta och nödvändiga åtgärder är centralt.  

Kommunen har sedan tidigare ett lokalt brottsförebyggande råd som revideras och omorganiseras 
enligt detta dokument. 

Organisation för brottsförebyggande arbete 
Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att samordna det 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. Samtliga förvaltningar/bolag/organisationer ansvarar för 
att samverka genom den funktion som har rätt kompetens och mandat.  

Arbetet samordnas med lokalpolisområde Alingsås. 

Säkerhetschefen ansvarar, i samarbete med lokalpolisområdet, för den administrativa 
samordningen.  
 
Styrgrupp 
Styrgruppens uppgift är att ge den övergripande inriktningen för arbetet. Styrgruppen ansvarar 
också för årlig uppföljning av det arbete som bedrivits.  
 
Styrgruppen består av: 

 Kommunstyrelsens ordförande 
 Kommunsstyrelsens vice ordförande 
 Kommundirektör 
 Chef för lokalpolisområdet 
 Säkerhetschef 
 Kommunpolis 

Vid behov kan andra kompetenser adjungeras. 

Ordförande: Kommunstyrelsens ordförande  
Samordnare: Säkerhetchef 
Mötesfrekvens: Styrgruppen har ett möte om året 
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Lokalt brottsförebyggande råd, Brå 
Brå:s huvudsakliga uppgift är att verkställa styrgruppens inriktning samt bidra till att utveckla den 
gemensamma lägesbilden. 

Brottsförebyggande rådet består av: 
 Kommunsstyrelsens ordförande 
 Kommunsstyrelsens vice ordförande 
 Kommundirektör 
 Säkerhetschef 
 Kommunpolis 
 Förvaltningschefer  
 Bolagschefer 
 Räddningschef 
 Representant från Alingsås lasarett 
 Representant från väktarbolag 

Ordförande: Säkerhetschef 
Mötesfrekvens: Rådet har två möten per år, samt ett stormöte, krissamverkansrådet, då övriga 
samhällsviktiga aktörer bjuds in, se nedan. 
 
Krissamverkansrådet  
Krissamverkansrådet syftar till ett utbyte av information, kunskapshöjande åtgärder samt att skapa 
nätverk inom kommunens geografiska område. 
 
I Krissamverkansrådet ingår också ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Andra aktörer i krissamverkansrådet kan vara: 

 representant från kommunikationsavdelning på kommun och polis 
 representant från handeln  
 representant för restaurang-/krogägare  
 representant från lasarettet 
 representant från media 
 representant från kollektivtrafiken 
 representant från föreningsliv, trossamfund, civilsamhälle 

Ordförande: Beredskapssamordnare 
Mötesfrekvens: En gång per år.  
 

Fler forum för brottsförebyggande arbete 
Det kommer att finnas fler forum för brottsförebyggande arbete, både inom befintliga 
mötesstrukturer samt kan vid behov utökas med andra arbetsgrupper. 
 
Ytterligare forum som ingår är b la. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har ett fördjupningstillfälle per år där förs information och dialog 
kring brottförebyggande arbete och lägesbild, tillsammans med kommunens arbete med folkhälsa, 
BUS- samverkan och samverkan i SAMLA. Det planeras i samverkan med styrgruppsmöten. 
 
Lokalpolisområdet Alingsås har två mötestillfällen per år tillsammans med övriga kommuner som 
ingår i lokalpolisområdet, som styrs och leds av lokalpolisområdet.  
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