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§ 146 2020.226 KS

Organisation för det brottsförebyggande arbetet i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Till säkerhetspolicyn för Alingsås kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-10-30, har
kommunstyrelsen tagit fram riktlinjer för hur säkerhet och beredskap ska organiseras. Av
riktlinjerna framgår att kommunen ska organisera brottsförebyggande arbete.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 september 2020 lämnat följande yttrande:
Av kommunens budget för 2020-2022 framgår att Alingsås ska vara ett rättvist och säkert
samhälle där människor kan känna trygghet.
I vår omvärld ser vi en oroväckande utveckling där grov organiserad brottslighet, kriminella
gäng och kriminella klaner tar en allt större plats. Vi har också sett tendenser till att den
sortens kriminalitet också kan drabba Alingsås.
För att ett samhälle ska stå robust mot den sortens prövningar krävs en bred samverkan
med andra aktörer. En sådan samverkan kan organiseras genom förslaget till ett lokalt
Brottsförebyggande Råd, BRÅ.
Gemensamma lägesbilder på olika strategiska nivåer, ett samlat beslutsfattande, ett
systematiskt informationsutbyte och samordnade insatser är ett förväntat utfall av ett nytt
lokalt BRÅ.
Förslaget till ett lokalt BRÅ, med en tydlig koppling också till ett krissamverkansråd är en del i
att arbeta mer strategiskt och samlat i frågor som rör både säkerhet och krisberedskap. Att
arbetets inriktning ges av kommunens högsta ledning och lokalpolisområdeschef ger också
en tydlig styrning och ledning av arbetet.
Arbetet ska drivas och utvecklas tillsammans med lokalpolisområdet, men även andra
aktörer såsom t.ex. det privata näringslivet ska engageras.
Arbetsutskottet har den 30 september 2020, § 138 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till organisation för kommunens brottsförebyggande arbete antas, med följande
tillägg:
-I styrgruppen ska även kommunstyrelsens vice ordförande ingå.
-I lokala brottsförebyggande rådet ska även kommunstyrelsens ordförande,
vice ordförande samt kommundirektören ingå.
-I krissamverkans rådet ska även kommunstyrelsens arbetsutskott ingå.
Den nya organisationen börjar gälla från och med den 1 november 2020.
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Beslut
KS § 146, forts
Kommunstyrelsens beslut:
1. Förslag till organisation för kommunens brottsförebyggande arbete antas.
2. Den nya organisationen börjar gälla från och med den 1 november 2020.
Expedieras till
Nämnder och berörda bolag
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