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1. Dagordningen godkänns (med ev. Ändringar)
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Inga
ändringar anmäldes så dagordningen godkändes.
2. Val av justerare
Fredrik Ollén (M).
3. Genomgång av föregående protokoll)
Föregående protokoll från 2016-10-25 gick igenom och lades till
handlingarna.
4. Uppdatering av läget på Ungdomens hus
AnnSofi Junell rapporterade om läget på Ungdomens hus. Det har varit en
del oroligheter kring fritidsgården och i december 2016 tog ett beslut om att
gården tillfälligt skulle stängas. Under tiden fritidsgården var stängd
rekryterades fritidsledare och i mitten av januari 2017 öppnade gården igen. I
samband med öppnandet hade ledarna en informationskväll med
ungdomarna där man bland annat gick igenom regler och förhållningssätt.
Ledningen har kontaktat olika aktörer för att få tips och inspiration på olika
aktiviteter som eventuellt skulle kunna genomföras tillsammans med andra
eller enskilt.
5. Irénes rapport från projekt BRÅ
Iréne går för tillfället en basutbildning gällande brottsförebyggande arbete
vilken Iréne tycker är bra. Utbildningen är populär och av 100 ansökande
utsågs 25 att delta. Rättviks kommun ligger i framkant i förhållande till de
andra kommunerna och Iréne får berätta mycket om hur man arbetar
brottsförebyggande i Rättvik. Kommunen bör utse en kommunal BRÅ-
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samordnare som har mandat och tid för BRÅ-arbetet och det kommer ställas
mer krav på BRÅ framöver än vad det görs idag.
6. Rapporter
Räddningstjänsten – Vintern har varit lugn, inga större incidenter med alla
tända ljus. Flytten av ambulansen som sker i mars är ett orosmoment och
räddningstjänsten har tillsammans med ambulansen varit ute och klockat
rutter för att få en uppfattning om hur lång tid det tar att ta sig till olika
platser i kommunen. Larm till flyktingboendena har inkommit på grund av
oroligheter.
Fredrik – Anna Carlstedt är ny nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism. En rekommendation har gått ut till alla kommuner om att göra en
kommunal handlingsplan samt att utse en kommunal samordnare i ämnet och
i Rättvik är Fredrik utsedd till samordnare. Fredrik kommer skicka ut ett
framtaget förslag till handlingsplan på remiss till olika delar inom
organisationen för yttrande.
Skolan – Inget att rapportera.
Lotta – Inget att rapportera.
Integration – Alla privata asylboenden i Dalarna kommer att stängas ner
och hemtagning av ensamkommande som är placerade i andra kommuner
pågår. Detta tillsammans med att många får vänta på uppehållstillstånd,
åldersuppskrivningar samt tillfälliga uppehållstillstånd i väntan på avvisning
skapar mycket oro.
Kommunpolis – Sedan den stora flyktingvågen har polisen varit runt på ca
50 asylboenden och gett samhällsinformation till ca 2500 flyktingar. Då alla
privata asylboenden ska stängas ner under 2017 kommer arbetet med
integration och samhällsinformation gå in en ny fas och HVB-hemmen
kommer att prioriteras.
Kommunpolisen har arbetat fram ett statistikverktyg som kommer
presenteras mer om vid nästa BRÅ.
Medborgarlöftet som i Rättvik fokuserar på trygghet och trafik är igång och
en önskan finns om att förlänga perioden till 2018.
Polisen kommer utse kontaktpersoner i arbetet mot våld i nära relationer då
det idag finns en utredningsgrupp inom polisen som heter ”våld i nära
relationer”.
Kyrkan – Missionskyrkan har anställt en ungdomsledare som bland annat
ser över om intresse finns för ett ”after school”. Målgruppen är
högstadieelever och där kan man till exempel få hjälp med läxläsning. Ett
tonårsläger planeras även detta år under Classic car week.
Ungdomsstrateg – Har varit ute på skolorna samt vid rådet för
ungdomsfrågor och presenterat sig. Arbetet med ungdomsstrategin pågår
vilket är ett stort arbete.
Vägingenjör – Det satsas mycket på att öka tryggheten i samhället och en
del i det arbetet innebär att se över gatubelysningen i kommunen.
Trafikmätningar görs för tillfället på Backavägen.
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Folkhälsa – Rapporten till socialstyrelsen om Våga hjälpa! ska vara dem
tillhanda senast 31 mars.
Sportfront, som är en ideell organisation som arbetar förebyggande och
främjande mot droger, våld och rasism, har arbetat fram en folder som heter
”Påverka unga att göra hälsosamma val”. Iréne tar reda på priset på foldern.
En önskan från Iréne är att få tips om vad hon skulle kunna ta med sig i en
eventuell informationsträff till föräldrar i ämnet.
7. Övriga frågor
Vid nästa BRÅ kommer Fredrik att ge mer information gällande arbetet
kring våldsbejakande extremism och kommunpolisen ger mer information
om det statistikverktyg som framtagits. Iréne berättar mer om projekt BRÅ.
Annette undersöker om BRÅ kan startar tidigare vid nästa sammanträde.
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