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Några viktiga begrepp 
 

Brå – står för brottsförebyggande rådet som är en nationell myndighet med 

uppdrag att verka för att brottsligheten minskar och tryggheten i samhället 

ökar. Myndigheten gör detta genom att ta fram fakta och sprida kunskap om 

brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på 

brott. I Gagnefs kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd.  

 

Trygghet – innebär att känna tillit till sina medmänniskor och att känna 

säkerhet. För att känna sig trygg krävs även avsaknad av rädsla, oro och 

risk. Motsatsen till trygghet är otrygghet. Oro och rädsla för ett brott är en 

del av otryggheten. 

 

Brottsförebyggande arbete – eller brottsprevention, syftar till att minska, 

begränsa eller eliminera brottslighet och dess skadeverkningar. Det 

brottsförebyggande arbetet delas vanligen in i två delar: social respektive 

situationell brottsprevention. Den social syftar till att på längre sikt påverka 

de förhållanden som påverkar brottsbenägenheten medan den senare riktar 

in sig på att försvåra tillfällena för kriminalitet i de situationer där brott kan 

uppstå. 

 

Samverkansavtal – skrivs vart annat år mellan Gagnefs kommun och 

Polisen. Det är inom ramen för det brottsförebyggande rådet (BRÅ) i 

kommunen som samverkande insatser följs upp och utvecklas. 

Överenskommelsen avser att tydliggöra samverkansformer och precisera 

åtaganden. 

 

Medborgarlöfte – är en del av polisens styrmodell för att komma närmare 

medborgare. Metoden bygger på medarbetardialog, medborgardialog och 

kommunikation av medborgarlöften. Syftet är att skapa dialog och att skapa 

engagemang i lokalsamhället om brottsförebyggande och trygghetsskapande 

aktiviteter. 

 

Lägesbildsrapportering – är en del i kommunens brottsförebyggande arbete. 

En gång i månaden sammanställs en lägesbild gällande sociala risker. 

Framtagandet av lägesbilden görs genom att alla verksamheter i kommunen 

rapporterar in sin lägesbild, som sedan sammanställs till en gemensam 

lägesbild. Lägesbildsrapporten ligger till grund för det brottsförebyggande 

arbetet. 
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Inledning  
 

Gagnefs kommun är en trygg kommun att leva, bo och verka i med låg 

brottslighet. En grundläggande förutsättning för att bibehålla tryggheten och 

den låga brottsligheten är att det brottsförebyggande arbetet bedrivs 

kunskapsbaserat och följs upp kontinuerligt. En avgörande framgångsfaktor 

är att det bedrivs i samverkan mellan Polismyndigheten och andra berörda 

aktörer.  

Riktlinjerna tydliggör därför hur samverkansarbetet ska bedrivas och följas 

upp samt vilka metoder som övergripande används för att arbeta 

strukturerat, systematiskt och kunskapsbaserat.  

Riktlinjerna ersätter den tidigare samverkansformen som det lokala 

brottsförebyggande rådet hade.  

 

Syfte 
 

Syftet med riktlinjer för kommunens brottsförebyggande arbete är att 

beskriva hur arbetet ska ledas, organiseras, bedrivas och följas upp. 

 

Ansvar och roller i arbetet 
 

En tydlig och trygg organisation och struktur skapar förutsättningar för en 

god samverkan och samarbete. Arbetet med det brottsförebyggande arbetet 

följs övergripande upp av kommunstyrelseförvaltningen. 

 

 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen ansvara för att besluta om samverkansöverenskommelse 

mellan Gagnefs kommun och Polisen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har ett särskilt ansvar för intern och extern 

säkerhet, ger ett aktivt stöd i krisberedskap och i det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet. 

 

 Nämnderna 

 

Nämnderna ansvarar i samråd med förvaltningscheferna för nämndernas 

insatser gällande trygghets- och brottsförebyggande arbete. 
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Lägesbildsrapporter SAMSA 
Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ)

 BRÅ (lokala brottsförebyggande rådet) 

 

I rådet medverkar kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, 

kommunchef, förvaltningschefer, avdelningschefer, rektorer, polis, 

räddningstjänst samt brå-samordnare. Rådet har fyra sammanträden per år, 

sammankallas om behov uppstår utöver fastställda sammanträdestider. 

Rådet ska arbeta strategiskt med planering, utformning och uppföljning av 

det brottsförebyggande arbetet. Rådet ansvarar för att ge förutsättningar för 

samverkan, förankrar och ger mandat för arbetet till arbetsgruppen. Rådet 

kan ge uppdrag till arbetsgruppen att arbeta med uppkomna problembilder 

om behov uppstår. 

 

 Arbetsgrupp SAMSA = Samverkan brottsförebyggande arbete  

 

SAMSA ska fungera som en kontaktyta där olika verksamheter möts och 

diskuterar lägesbilden i kommunen med inriktning på brottsförebyggande 

arbete. I arbetsgruppen ingår representanter från kommunens olika 

verksamheter, föreningar, trossamfund, näringsliv, polis och 

räddningstjänst. Gruppen har sex inplanerade möten under året och kan 

sammankallas om behov uppstår. 

Arbetsgruppen kan bereda ärenden för behandling i BRÅ.  

Enskilda arbetsgrupper kan bildas på uppdrag av BRÅ för att kartlägga, 

analysera och föreslå åtgärder/insatser vid behov. 

BRÅ-samordnaren är sammankallande i arbetsgruppen och länken till BRÅ. 

 

Uppföljning 
 

Kvartalsvis presenteras lägesbilden i Ledningsgruppen, vid social oro kan 

frekvensen tillfälligt öka. 

 


