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Samverkansöverenskommelse mellan Falu kommun och Polisen,
lokalpolisområde Falun
Överenskommelsen gäller från 2020-03-10 är löpande och kan sägas upp av båda parter.
Beslut 2021-09-10 om att förlänga överenskommelsen att gälla även för år 2022.
Falun har en förhållandevis låg brottslighet och upplevs av de flesta som en trygg kommun att
leva i. Polisen Dalarna och Falu kommun har sedan många år tillbaka ett gott samarbete. Det
goda samarbetet ska under 2020-(2021) 2022 utvecklas genom fortsatta insatser inom olika
områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Överenskommelsen syftar till att tillsammans främja det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Arbetet ska följas upp årligen och utvecklas i det lokala
brottsförebyggande rådet (BRÅ-Falun) med utgångspunkt i den gemensamma lokala
lägesbilden. Arbetet med att ta fram lägesbilder sker främst genom EST (Effektiv samordning
för trygghet), statistik, enkäter och mätningar.
För att öka tryggheten och minska brottsligheten i Falun genomförs såväl socialt som
situationellt brottsförebyggande insatser på många olika nivåer och av en lång rad olika aktörer.
BRÅ-Falun leder och driver det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.
I det arbetet ingår det ANDT (alkohol-, narkotika-, dopning-, och tobak)-förebyggande arbetet
samt det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet. Faluns
kommunpolis har ett uttalat ansvar för samverkan med kommunen. Motsvarande roll i
kommunen för samverkan med Polisen har BRÅ-samordnaren. De många olika aktörer som
finns representerade i BRÅ-Falun ger stora möjligheter till god samverkan mot olika brottsliga
samt otrygghetsskapande företeelser i Falun både på kort och lång sikt.

Prioriterade områden under 2020 - 2022
Knutpunkten/stadskärnan
Genom kartläggning har det framkommit att fler upplever otrygghet vid ”Knutpunkten” samt
närliggande område av stadskärnan. Vissa typer av brott (anmälda) har också ökat i området
under de senaste två åren, till exempel narkotikabrott. Insatser behöver genomföras för att öka
tryggheten och minska brottsligheten genom såväl åtgärder i den fysiska miljön (situationell
brottsprevention) som riktade insatser på individ- och gruppnivå (social brottsprevention).
Våld och jämställdhet
Socialförvaltningen i Falun har under flera år sett en ökning av antalet orosanmälningar
gällande barn och unga som utsätts för och/eller upplever våld i sina familjer. Fler aktörer i
BRÅ-Falun rapporterar också om en ökning av så kallat hedersvåld och förtryck. Att uppleva
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och/eller utsättas för våld som barn ger enligt forskning en betydande ökad risk för att
utveckla psykisk ohälsa, missbruk och för fortsatt våld (som utsatt eller utövare). Rapporter på
nationell nivå pekar på att det också finns ett samband mellan en högre sjukfrånvaro från
arbetet för kvinnor på grund av att de utatts för våld i nära relation. Förebyggande arbete för
att minska olika former av våld behövs där också jämställdhetsaspekten är en viktig faktor att
ha med, då våldet i stor uträckning utförs av män och pojkar och de som utsätts i stor
utsträckning är kvinnor och flickor. Det förebyggande arbetet bör i stor utsträckning ske i
verksamheter där barn och unga befinner sig. Övergripande och kunskapshöjande insatser
behöver genomföras samt riktade insatser till olika målgrupper. Insatser behövs för att öka
kunskapen om och möjligheten att nå särskilt utsatta och sårbara grupper som utsätts för våld,
till exempel de som lider av psykisk ohälsa, missbruk, och de som säljer sex.
Missbruk hos unga och unga vuxna
Andelen unga i grundskola och gymnasium som testat alkohol har minskat i Sverige under
lång tid. Den positiva utvecklingen behöver fortsätta. När det gäller narkotika ser inte utvecklingen ut på samma positiva sätt. Falu kommun, Polisen och övriga aktörer i BRÅ-Falun samt
även andra aktörer behöver fortsätta att stärka arbetet med att förebygga att unga testar narkotika och även arbetet med att i ett så tidigt skede som möjligt fånga upp unga som är i riskzonen för eller på väg in i ett missbruk.
Boende som störs av hög musik/ljud på natten från fordon (bilar/A -traktorer) i Bjursås,
centrala Falun samt Svärdsjö
Rapporter från särskilt utsatta platser i Falu kommun har under året inkommit. Liknande
rapporter finns från andra delar av länet och landet. En fördjupad kartläggning samt insatser
på lokal nivå behöver tas fram. En översyn görs nu också på nationell nivå av lagstiftingen,
bland annat för att lättare kunna lagföra personer som stör.
Inbrott/stöld i bostad
Att ha inbrott i sin bostad kan skapa otrygghet hos den som utsätts och även andra kan
beröras. Kartläggning och insatser sker bland annat genom trygghetsvandringar med
åtföljande insatser samt stöd och utbildning till befintliga grannsamverkansområden samt
information och aktiviteter för att öka antalet grannsamverkansområden i Falun. Arbetet med
grannsamverkan kommer att struktureras upp ytterliggare under perioden.
Aktivititetsplan
En aktivitetsplan, med utgångspunkt från de prioriterade områden som finns med i denna
överenskommelse, kommer att tas fram av arbetsgrupper som utses av BRÅ-Falun. Insatserna
som tas fram i aktivitetsplanen ska så långt det är möjligt baseras på bästa tillgängliga
kunskap om vilka metoder som har effekt.
Uppföljning
- Uppföljning sker kontinuerligt genom BRÅ-Falun
- Polisenledningen bjuder in kommunledningen 2 ggr/år till Polishuset i Falun för presentation
av lägesbild och utbyte av information.
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