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Handlingsprogram för BRÅ 
 
1. Särskilt stöd till föreningar som driver frågor om Tobak, Alkohol, Droger och  Doping.

I Säter finns ett brett och aktivt föreningsliv. För att uppmuntra föreningarna att aktivt arbeta 
med frågor gällande tobak, alkohol, droger och dopning, kan BRÅ efter särskild ansökan 
bevilja bidrag för planerade aktiviteter inom dessa områden. 
  

2. Stöd till grannsamverkan mot brott. 
I vissa bostadsområden har boende i samråd med polis och försäkringsbolag startat  
grannsamverkan för att motverka brott. BRÅ skall genom information och rådgivning arbeta 
för att grannsamverkan startas i flera bostadsområden. Samverkan skall ske med 
polismyndigheten för utbildning och informationsinsatser inför start av grannsamverkan. 
 

3.  Samarbete och stöd till nattvandringar. 
Brå skall samarbeta med och kunna ge ekonomiskt stöd vid behov till föreningen 
Nattvandrarna i Säter samt eventuella andra föreningar som engageras i nattvandrings- 
verksamhet. 
 

4. Aktivt arbete mot våld, rasism och skadegörelse. 
     Ett aktivt arbete skall bedrivas för att motverka rasism, våld och skadegörelse. Arbetet  
     kan ske genom samarbete med och stöd till olika organisationer och nätverk. 
 
 5 Samhällets reaktioner vid ungdomsbrottslighet. 

 Säters kommun skall bedriva ett offensivt arbete för att förhindra, förebygga och 
 avbryta utvecklandet av kriminella beteenden hos barn och unga. Ansvaret faller på alla 
 verksamheter inom kommunen. Särskilt viktigt är tydligt och tidigt agerande i samband   
 med att ungdom första gången ertappas med att begå brott. Lämpliga reaktioner på   
 ungdomsbrottslighet hanteras i samverkansgrupp mellan skola, socialtjänst och polis. 
 BRÅ:s roll skall vara att följa utvecklingen och i förebyggande syfte stödja aktiviteter 
 föreläsningar, konferenser och andra initiativ som motverkar kriminalitet hos unga.  

 
6. Arenor för föräldrar. 
     BRÅ skall stödja initiativ inom barnomsorg och skola där man tillhandahåller arenor där   

föräldrar kan träffas för utbildning och diskussioner för att få stöd i föräldrarollen. 
 
 
 
 



 
7. Samverkan med Polis. 

BRÅ skall fortlöpande ha aktiv samverkan och informationsutbyte med polis och 
polisledningen. I fokus skall vara störningsverksamhet och kontrollaktiviteter som syftar till 
att förebygga brott. Representant för polisen skall ingå i BRÅ. Samverkansmöten med 
polisledningen sker  i  Borlänge varannan månad där kommunalråd och representant för BRÅ 
deltar. 

 
8. Samarbete med kommunens integrationsenhet. 
     BRÅ skall samarbeta med kommunens integrationsenhet och de invandrarföreningar som 

finns i kommunen i frågor som gäller rasism, våld och skadegörelse.  
 
9. Ungdomars engagemang i arbetet mot kriminalitet, våld och droger. 
     Kommunen och dess nämnder skall tillvarata även ungdomars engagemang mot kriminalitet, 

våld och droger. Ungdomars synpunkter skall om möjligt in hämtas och beaktas när beslut 
skall fattas när dessa frågor som rör ungdomar. BRÅ skall samverka och stödja initiativ från 
föreningar, ungdomsorganisationer eller enskilda unga som engagerar sig i dessa frågor. 

 
10. Medling 
Medling mellan brottsoffer och gärningsman är en lagstadgad verksamhet som skall fortsätta att 

utvecklas. 
    
11. Trygga yttre och inre miljöer i Säter. 
De yttre miljöerna i samhället behöver ständigt förbättras för att öka tryggheten i kommunen. 

Lika så gäller inre miljöer i kommunala lokaler. BRÅ skall aktivt delta i detta arbete genom 
att genomföra trygghetsvandringar i yttre miljöer,  i skolor och andra lokaler.  

  
November 2008 
Brottsförebyggande rådet  
Säters Kommun 
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