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1. Bakgrund och inledning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-09, §27 att uppdra till 

kommundirektör att utveckla kommunens interna organisation av 

kommunens arbete med trygghetsfrågor.  

Det finns inom Kumla kommun ett brottsförebyggande råd - BRÅ. Det 

huvudsakliga uppdraget för BRÅ- organisationen är att verka för det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och agera som ett forum 

för samråd och utbyte av information mellan Kumla kommuns förvaltningar 
och nämnder samt externa intressenter.  

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs i samverkan 

mellan Kumla kommun och berörda externa parter. Kommunen 

tillhandahåller i detta arbete samverkansforum som ger berörda parter 

möjlighet att samverka i dessa frågor. Detta styrdokument reglerar den 

interna organisationen och arbetsordning för BRÅ styrgrupp. 

Arbetsordningen ska stämmas av vid det första mötet i januari varje år för att 

besluta om styrdokumentet behöver följas upp eller revideras.  

BRÅ styrgrupp arbetar utifrån arbetsmetoden EST (effektiv samordning för 

trygghet). Som grund för aktiviteter och beslut ligger den lägesbild som 

upprättas en gång i månaden av BRÅ-samordnare och kommunpolis.  
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2. Organisation 

 

2.1 BRÅ styrgrupp 

BRÅ styrgrupp ska fungera som en kommunövergripande strategisk funktion, 

där undergrupper, såsom BRÅ operativ grupp och arbetsgrupp ANDT-SL, kan 

adjungera vid behov.  

BRÅ styrgrupp består av: 

• Kommunstyrelsens ordförande (ordförande i BRÅ), 

• Oppositionsråd, 

• Kommundirektör,  

• Samordnare för det brottsförebyggande arbetet i kommunen (BRÅ-

samordnare), 

• En representant från polisen, 

• En representant från Nerikes brandkår, 

Styrgruppen sammanträder sex gånger per år på dag och tid som styrgruppen 

bestämmer eller i övrigt när ordföranden anser att det behövs. Mötestiden ska 

uppgå till en timme per sammanträde. Den lägesbild som kommunpolis och 

BRÅ-samordnare upprättar varje månad mejlas ut till alla representanter i 

BRÅ-styrgrupp. Kommunpolis och BRÅ-samordnare upprättar 

kvartalsanalyser som presenteras för BRÅ-styrgrupp fyra gånger per år.  

Styrgruppen ska redovisa pågående arbete för kommunstyrelsen en till två 

gånger per år.  

2.2 BRÅ Operativ grupp 

Syftet med BRÅ operativ grupp är att arbeta operativt, flexibelt efter 

problembild samt med konkreta förslag på åtgärder. Då styrgruppen arbetar 

övergripande och strategiskt är den operativa gruppens uppdrag att arbeta 

med situationella insatser. Den kommunövergripande lägesbild som 

kommunpolis och BRÅ-samordnare upprättar presenteras på varje 

sammanträde för den operativa gruppen, och ska fungera som underlag för 

prioriterade insatser och aktiviteter.  

BRÅ styrgrupp

BRÅ operativ grupp Arbetsgrupp ANDT-SL
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BRÅ operativ grupp ska arbeta med operativa frågor som styrs av den 

minutoperativa bilden i kommunen. Denna grupp ska i samverkan identifiera 

insatsbehov som sedan hanteras i samverkan. Den operativa gruppen arbetar 

även på uppdrag av styrgruppen och kan anmäla frågor eller lyfta problem till 

BRÅ styrgrupp vid behov. Gruppens arbete återkopplas i BRÅ styrgrupp fyra 

gånger per år. 

BRÅ operativ grupp består av: 

• En representant från socialförvaltningen, ordförande. 

• En representant från polisen, 

• En representant från Kumla Bostäder AB, 

• Samordnare för det brottsförebyggande arbetet i kommunen (BRÅ-

samordnare). 

Härutöver kan fler deltagare ingå vid behov och problembild, exempelvis 

representant från skola, näringsliv, fritidsgårdar och så vidare. Den operativa 

gruppen sammanträder tio gånger per år på dag och tid som gruppen 

bestämmer eller i övrigt när ordföranden anser att det behövs. Mötestiden ska 

uppgå till en timme per sammanträde.   

2.3 Arbetsgrupp ANDT-SL 

Arbetsgrupp för ANDT-SL ska tas fram under 2022, arbetsgruppens 

sammansättning och mötesfrekvens kommer därefter att beslutas. För att en 

arbetsgrupp ska kunna upprättas med ett tydligt syfte och arbetsgång behöver 

en övergripande kartläggning av kommunens pågående arbete och insatser 

inom ANDT-SL göras i första hand.  

Arbetsgrupp för ANDT-SL ska arbeta strategiskt, förebyggande och operativt 

med frågor som berör alkohol, narkotika, doping, tobak, spel och läkemedel. 

Arbetsgruppen återkopplar sitt arbete i BRÅ styrgrupp fyra gånger per år.  

 


