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Bakgrund och risker
I Vansbro kommun ska alla kunna känna sig trygga. Huvuddelen av kommunens
brottsförebyggande arbete omfattar arbete med barn och ungdomar, fysiska trygghetsåtgärder och åtgärder som fastighetsägare gör.
I de brottsförebyggande satsningarna ingår också förebyggande arbete på individnivå.

Lokalt brottsförebyggande råd
I Vansbro kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) som arbetar för
minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället.
Målet med lokala BRÅ är att minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens invånare och besökare. Det görs genom långsiktig samverkan och gemensamma
insatser tillsammans med olika aktörer.
Arbetet utgår från nationella BRÅ:s riktlinjer och lokala samverkanöverenskommelser som skrivs mellan kommunen och polisen. Den lokala problematiken och de lokala behoven styr innehållet i överenskommelsen.
Arbetet i det lokala BRÅ leds av kommunstyrelsens ordförande. BRÅ har sammanträden fyra gånger per år och i rådet ingår representanter från politik och förvaltning
samt kommunpolis.

Förebyggande arbete i Vansbro kommun
Under lokala BRÅ finns flera områden för förebyggande arbete inom
−
−

alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
våldsbejakande extremism

Lägesbildsinsamling
Varje månad samlar vi in aktuell information om sociala risker som sammanställs i
en lägesbild. De sex fokusområden är följande:
−
−
−
−
−
−

ordningsstörningar och otrygghet,
hot och våld,
extremism och kriminella nätverk,
ungdomar och skolor,
alkohol, narkotika, dopning och tobak,
övrig information som kan vara av intresse
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Samverkan med kommunpolis
Kommunpolisen driver Polismyndighetens lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och andra lokala aktörer.
I Vansbro kommun finns polisen tillgänglig under begränsade öppettider. Dit kan allmänheten vända sig i frågor som rör anmälan, hittegods och tillstånd.

Anmälan och tips
Polisens resurser styrs utifrån anmälningsstatistiken. Det är därför viktigt att invånare
anmäler och tipsar polisen om brott eller misstanke om brott.

Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Klart

Uppdatera BRÅ-organisationen

Revidering av arbetsinstruktion

Lokala-BRÅ

Lokala-BRÅ

2020

Hålla redan aktiva föreningar för grannsamverkan aktiva samt
starta nya vid intresse.

Informationsträffar, uppstartsträffar

Polisen

Löpande

Förebygga brott som Utbildning för högstadieele- Polisen
sker på sociala medier verna i brott som sker på
sociala medier och hur vi
kan undvika dem

Skolan

Aktuell lägesbild sociala risker per månad

Beredskaps-och Säkerhetssamordnare

Arbetsgrupp ut- Löpande
sedd av BRÅ

Trygghetsvandring vid Trygghetsvandringar
behov

Beredskaps-och Säkerhetssamordnare

Kommunala representanter
BRAND
Polis

Löpande

Effektivt drogförebyg- Framtagande av
gande arbete riktat till handlingsplaner.
kommunens ungdomar

Skolchef
Rektorer
Enhetschef för elevhälsan

Elevhälsa
Lärare
Ungdomsgård
Simhall och
gym

Löpande

Trygga barn och elever

Aktivt värdegrundsarbete

Rektor

Alla som arbetar inom skolan

Löpande

Stöd för att förebygga
ANDT-problematik

Stöd till föräldrar och barn,
LINUS-barnstöd

Socialtjänsten

SocialsekreteLöpande
rare
Familjeteamet
Handledare för
LINUS-barnstöd

Stöd och hjälp för personer som utsätts för
våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i
nära relationer tas fram

Socialchef

Skolan
Socialtjänst
Äldreomsorg

2020

Ökad trygghet på utsatta platser

Ökad polisnärvaro på utsatta platser

Kommunpolis

Polisen

Löpande

Enkät skickas ut månadsvis.

Löpande
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Ökad trygghet vid särskilda evenemang/
händelser

Ökad vuxennärvaro vid sär- Socialtjänsten
Socialsekreteskilda evenemang
Enhetschef för ungrare
domsgården (samord- Frivilliga
nar frivilliga)

Vid behov

Fungerande utskänk- Aktiv tillsyn på krogar gälning i krog- och restau- lande alkoholservering
rangmiljö

Alkoholhandläggare

Miljökontoret
BRAND
Polisen
Skatteverket

Löpande

Fysisk säkerhet

Bevakning/rondering vid
kommunala objekt

Intern service

Vaktbolag

Löpande

Klotter

Klotter avlägsnas så snart
som möjligt efter att det
upptäckts.

Chefer inom samtliga
förvaltningsområden,
bolag och förbund.

Alla verksamhetsområden
bolag och förbund

Löpande

Polisanmälan

All brottslighet polisanmäls. Chefer inom samtliga
förvaltningsområden,
bolag och förbund.

Alla verksamhetsområden,
bolag och förbund.

Löpande

Nätverket

Delta i nätverket FAS- förebyggande arbete i samverkan. Samordnas av länsstyrelsen Dalarna.

Deltagare utifrån aktuellt
tema.
Alla verksamhetsområden,
bolag och förbund.

Löpande

