Gagnefs kommun

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och
systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor
och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras
erfarenheter är viktiga att ta tillvara.
Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i området, men också företrädare för lokala
föreningar, kommunen, bostadsföretag, politiker, polis och räddningstjänst. Människor
upplever platser olika och det är därför viktigt att så många olika människor som möjligt är
representerade.
I en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan
medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser. Under inventeringen
noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser,
samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta
fram förslag på lösningar, trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större
och mindre åtgärder.
Initiativ till en Trygghetsvandring ska i första hand komma från de boende eller från
företagare som ser ett behov av en trygghetsvandring i närmiljö. Intresset anmäls till
kommunens BRÅ-samordnare. Kommunen är den som arrangerar vandringen praktiskt, gärna
tillsammans med boende i området.
Genomförandet i Gagnefs kommun
Inbjudan går ut via lokalbladen och kommunens hemsida till de boende, företagare och
föreningar i området, representanter från kommunen, polis och räddningstjänst deltar.
Deltagare ska anmäla sitt intresse att delta till kommunen, det är viktigt för att planeringen av
vandringen ska bli så bra som möjligt.
De medverkande träffas i en lokal som kommunen ordnat, där en genomgång om vad syftet
med vandringen är. Kartor över området och planerad väg presenteras.
Gruppen delas upp beroende på hur området ser ut, en gruppledare för varje grupp är utsedd
som för anteckningar och fotograferar under vandringen.
Efter vandringen samlas alla och varje grupp får kort presentera vad som uppmärksammats.
Dialogen mellan medborgare och förvaltare är minst lika central som de fysiska förändringar
som kan bli det konkreta resultatet av vandringen.
Anteckningar och foton sammanställs av kommunen och återkoppling presenteras på
kommunens hemsida.
Med en Trygghetsvandring möts människor med ett gemensamt mål, ha trevligt och prata
kring vad som kan göras bättre i det egna området.

