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BRÅ – Lokala Brottsförebyggande rådet
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2016-08-31 kl. 14:00-15:45

Deltagare Annette Riesbeck (C), ordf.
Fredrik Ollén (M)
Lotta Grop Hed (S)
Lena Fröyen, socialchef

Christina Nordmark, ungdomsstrateg
Per Knutsson, RKS
Anders Modén, kommunpolis
Rune Daniels, räddningschef
Iréne Sturve, folkhälsostrateg

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen godkändes efter tilläggandet av punkten ”Vuxna på stan”
under ”Övriga frågor”.
2. Val av justerare
Fredrik Ollén utsågs till justerare.
3. Genomgång av föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna.
4. Trygghetsenkät
I våras valdes Anders Modén till Rättviks kommunpolis och utifrån de
uppdrag som kommunpolisen har arbetades bland annat en trygghetsenkät
fram. Enkätens syfte var att identifiera hur Rättviksborna upplever trygghet
eller otrygghet i kommunen och resultatet av enkäten visar att trygghet finns
men en önskan om att polisen ska vara mer synlig och mer ute i trafiken var
stor. Denna enkät är en del i de medborgardialoger som polisen kommer ha
med medborgarna som i slutändan kommer utmynna i medborgarlöften.
5. Samverkansavtal mellan kommunen och polisen
Förslag på nytt samverkansavtal mellan Rättviks kommun och polisen har
arbetats fram där punkter som trafik, synlighet, integration,
drogförebyggande arbete, våld i nära relationer samt kränkningar på nätet
lagts fram. En annan viktig punkt som Rättviks kommun och polisen vill
samverka i är när stora evenemang anordnas.
6. Trygghetsvandring
Trygghetsvandringen är ett stort projekt som det i dagsläget inte finns
resurser till att genomföra. Ett förslag som accepterades var att lägga
trygghetsvandringsprojektet på is till i vår när del två av medborgarlöftet
träder i kraft. Iréne berättade lite om vad som förväntas av dem som
genomför projektet samt gav Christina information om hur Ludvika kommun
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har genomfört projektet med hjälp av bland annat kartor och webbfrågor.
Resultatet av Ludvikas strategi för genomförandet har varit bra vilket
rekommenderades att göra även i Rättvik.
7. Beredskap under bärplockarsäsongen
Rune har tillsammans med berörd tjänsteman på samhällsbyggnad varit ute
och undersökt de platser där tips inkommit om att det finns bärplockarläger.
När ett av lägren besöktes var det tomt på människor. Lägret är relativt rent
då soporna tas om hand på ett bättre sätt detta år vilket är positivt men
åverkan har gjorts på skog och mark på grund av tältuppställning. Det
iakttogs även att toalettbestyren görs i det fria samt att det finns både stora
och små barn i lägret.
8. Rapport från sommaren
Fredrik – inget att rapportera
Lena – Har varit någon incident under sommaren men annars relativt lugnt.
Lotta – inget att rapportera
Christina – Junifestivalen som anordnades för alla elever i årskurs 9 på
Rättviks bowling hade ca 130 besökare i år vilket var nytt rekord.
Ungdomarna hade jätteroligt och inga incidenter rapporterades. De bland
annat dansade, bowlade och spelade lasergame. Många ensamkommande
flyktingbarn kom också dit.
Per – Varje sommar anordnas ett tonårsläger för region mitt där Rättvik
ingår och i år deltog ca 80 ungdomar. Under Classic Car Week delade
ungdomarna ut ballonger och gjorde ansiktsmålning på barn samt besökte
pensionärer i deras hem där de bjöd på fika med mera.
Anders – Under Classic Car Week var det i år mindre våldsbrott och mindre
berusningsomhändertaganden och uppfattningen är att stämningen blivit
bättre. Gällande Into The Valley så anmäldes inga våldsbrott men desto mer
narkotikabrott.
Iréne – Varannan vatten är populärt och de som arrangerar Tisdagskul i
Rättvik vill gärna att Varannan vatten finns med varje tisdag nästa år. En
önskan är att kunna köpa in nya flaskor till kommande sommar.
Fick avslag från Arvsfonden gällande Våga hjälpa! Socialförvaltningen i
Rättvik har rekvirerat utvecklingsmedel från Socialstyrelsen, för 2016, för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. Socialförvaltningen har
tilldelat folkhälsostrategen dessa medel för utveckling av Våga hjälpa!
hösten 2016.
24/11 kl. 12:00 anordnas en föreläsning av organisationen Våga Tala i
Borlänge om att barn och unga ska våga tala om sexuella övergrepp.
Information om föreläsningen medföljer protokollet som bilaga. Anmälan
sker till Iréne så snart som möjligt om någon från BRÅ-gruppen vill deltaga.
Annette – Har varit en lugn sommar bortsett från avstängningen av
badplatsen. Det har varit mycket turister i Rättvik och många besökare till
Dalhalla. En bra sommar överlag.
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9. Övriga frågor
Christina fick frågan från en förälder i kommunen gällande vuxna på stán
och frågeställaren undrade om det finns någon liknande grupp i Rättvik. Det
finns idag ett föräldranätverk och Christina kommer hänvisa frågeställaren
dit.
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