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Inledning 
Vi vill att du ska känna dig trygg i Orsa kommun. 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 Orsa 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 gör vi genom långsiktig samverkan och gemensamma insatser tillsammans med 
olika aktörer och lokala nätverk.  

Arbetet utgår från nationella BRÅ:s riktlinjer och lokala samverkanöverenskommelser och 
medborgarlöften som skrivs mellan kommunen och polisen. Den lokala problematiken och de lokala 
behoven styr innehållet i överenskommelsen och medborgarlöftet. 

Arbetet i lokala BRÅ leds av kommunstyrelsens ordförande och samordnas av beredskaps- och 
säkerhetssamordnaren. BRÅ har sammanträden tre gånger per år och i rådet ingår representanter 
från 

• Politiken 
• Kommunledningen 
• Verksamhetsområde omsorg 
• Verksamhetsområde lärande 
• Verksamhetsområde samhälle 
• Räddningsförbund- Brandkåren Norra Dalarna 
• Kommunala fastighetsbolagen OBAB/OLAB 
• Polisen 
• Brottsofferjouren 
• Näringslivet 
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Förebyggande arbete i Orsa kommun 
Under lokala BRÅ finns flera områden för förebyggande arbete inom 

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

Lägesbildsinsamling utifrån samverkansöverenskommelsen 
Varje månad samlar vi in aktuell information om sociala risker som sammanställs i en lägesbild. 
Arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen mellan Orsa kommun och lokalpolisområde 
Mora. I samverkansöverenskommelsen finns sex fokusområden som på ett övergripande sätt fångar 
upp social oro och brottslighet i kommunen. De sex fokusområden är följande: 

• ordningsstörningar och otrygghet 
• hot och våld 
• extremism och kriminella nätverk 
• ungdomar och skolor 
• alkohol, narkotika, dopning och tobak 
• hot mot kommunala tjänstemän och politiker 

Våldsbejakande extremism 
Kommunen har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Det övergripande syftet med 
Orsas handlingsplan är att värna om demokratin mot våldsbejakande extremism. Detta förutsätter 
ett långsiktigt arbete för att öka den demokratiska medvetenheten och insatser för att förebygga 
uppkomsten av våldsbejakande extremistmiljöer. Den har ett förebyggande perspektiv och 
beskriver hur olika aktörer förväntas agera i olika stadier vid eventuell förekomst av våldsbejakande 
extremism. 

Samverkan med kommunpolis 
Kommunpolisen driver Polismyndighetens lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete i samverkan med kommunen och andra lokala aktörer. 

I Orsa kommun finns polisen tillgänglig under begränsade öppettider. Dit kan invånaren vända dig i 
frågor som rör anmälan, hittegods och tillstånd. 

Anmälan och tips 
Polisens resurser styrs utifrån anmälningsstatistiken. Det är därför viktigt att alla anmäler och tipsar 
polisen om brott eller misstänkta brott. 
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Åtgärder, ansvar och genomförande 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Uppdatera BRÅ-
organisationen 

Revidering av 
arbetsinstruktion.  

Beredskaps-och 
Säkerhetssamordnare 

Lokala-BRÅ  2019–
2022  

Utbyggnad av 
Grannsamverkan  

Informationsträffar, 
uppstartsträffar. 

Polisen  Beredskaps-och 
Säkerhetssamordnare 

Pågående  

Aktuell lägesbild 
sociala risker per 
månad  

Enkät skickas ut 
månadsvis. 

Beredskaps-och 
Säkerhetssamordnare 

Arbetsgrupp utsedd av 
BRÅ. 

Löpande  

Trygghetsvandring 
vid behov 

Planerade 
trygghetsvandringar.  

Beredskaps- och 
Säkerhetssamordnare 

• Kommunala 
tjänstemän 

• Räddningstjänst  
• Polis  

Löpande 

Implementerad 
drogförebyggande 
handlingsplan  

Drogförebyggande 
handlingsplan är 
implementerad i 
verksamheten. 

ANDT samordnare, 
verksamhetschef 
lärande 

Lärare på 
högstadieskola  

Löpande 

Stöd för att 
förebygga ANDT-
problematik  

Stöd till föräldrar och 
barn 

Individ och 
familjeomsorgen/ 
resursteamet 

Resursteamet Löpande  

Ökad trygghet på 
utsatta platser  

Ökad polisnärvaro på 
utsatta platser. 

Kommunpolis Polisen  Löpande 

Fungerande 
utskänkning i krog- 
och 
restaurangmiljö  

Aktiv tillsyn på krogar 
gällande 
alkoholservering. 

Alkoholhandläggare  Brandkåren Norra 
Dalarna, polis, miljö 
och hälsa, 
skatteverket, annan 
tjänsteman. 

Löpande  

Fysisk säkerhet Kameraövervakning, 
rondering, larm. 

Beredskaps- och 
säkerhetssamordnare, 
kommunala 
fastighetsbolaget 
OBAB/OLAB 

Alla 
verksamhetsområden, 
bolag och förbund. 

Löpande 

Klotter Klotter avlägsnas så 
snart som möjligt efter 
att det upptäckts.  

Gemensamt stöd- och 
medborgarservice, 
fastighetsbolaget 
OBAB/OLAB 

Alla 
verksamhetsområden, 
bolag och förbund. 

Löpande 

Polisanmälan All brottslighet 
polisanmäls. 

Verksamhetschefer 
inom samtliga 
verksamhetsområden, 
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 temaområde. 
Alla verksamhets-
områden, bolag och 
förbund. 

Löpande 

 


