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Datum

2016-05-19
Stab och serviceförvaltningen
Kanslienheten
Elisabeth Cederberg, 0248-70113
elisabeth.cederberg@rattvik.se

BRÅ – Lokala Brottsförebyggande rådet
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2016-05-19 kl 14.00 – 15.40

Deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande
Fredrik Ollén (M)
Lotta Grop Hed (S)
Iréne Sturve, folkhälsostrateg
Per Knutsson, Rättviks Kristna
samarbetsråd

Anders Modén, polisen Rättvik
Christina Nordmark, ungdomsstrateg
Björn Evbjer, VD RKAB
Elisabeth Cederberg, sekreterare
Ej närvarande:
Lars Kratz, förvaltningschef Buf
Lena Fröyen, socialchef

1. Dagordningen godkänns
Dagordningen godkändes.
2. Val av justerare
Fredrik Ollén valdes att justera.
3. Genomgång av föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna.
4. Våga hjälpa!
Kort om nuläget
Våga hjälpa! som är ett nätverk med samordning mot relationsvåld, startades
2014 efter att man ansökt och fått medel från Länsstyrelsen till och med 31
maj 2015, slutrapport 30 juni 2015. Våga Hjälpa har fått väldigt stor
uppmärksamhet.
Syftet med nätverket är att skapa ett tryggt och säkert samhälle fritt från hot
och våld i nära relationer. Genom bred samverkansbas förhindra och tidigt
upptäcka relationsvåld samt underlätta för våldsutsatta personer att snabbt få
hjälp.
Ny styrgrupp i det lokala nätverket från 2016:
Iréne Sturve
Samordnare/projektledare
Inge Östlund
Politiker och ordförande
Rune Daniels/Patrik Fredriksson
Räddningstjänsten
Anders Modén
Kommunpolis Rättvik/Leksand
Marit Bond/Maria Vågbratt
Rättviks vårdcentral
Åsa Jareholm
Ambulansen Rättvik
Lars Bergman Troll
Socialförvaltningen IFO
Gunilla Klingh
Socialförvaltningen
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Björn Evbjer
Malin Masuhr Almlund
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De tre Länsnätverken som ingår i Våga Hjälpa:
Länsnätverket mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella
ändamål och prostitution. Utkast är framtagen gällande arbetsplan 20162018,
Länsnätverket Mäns våld mot kvinnor, Lars Bergman Troll deltar i det
nätverket.
Förebyggande arbetet mot relationsvåld – länet. Förutom Länsstyrelsen ingår
Rättvik, Borlänge och Landstinget.
Ansökan till Arvsfonden
En ansökan till Arvsfonden på 1,5 milj kr är inlämnad 13 april – medel har
sökts för att utveckla Våga Hjälpa. Tar 5-7 månader innan besked kommer.
Medel har sökts för två år.
Ekonomin
Rättviks kommun kan även rekvirera medel (116 785 kr) från Socialstyrelsen
Pengarna är tänkta till bl a webbaserat utbildning-program för personalen
samt att översätta Våga Hjälpa information på olika språk på kommunens
hemsida.
5. Trygghetsenkät
Polisen – Under de tre senaste månaderna har det genomförts en
enkätundersökning om hur invånarna ser på sin trygghetssituation i Rättvik,
exempelvis frågor om kommunpolisen.
Tre i topp områden på enkäten:
- Mer synlig polis
- Trafiken – fortkörning
- Otrygg med flyktingarna
Polisen kommer att ge medborgarlöfte om ett av de tre i topp.
Polisen vill även skicka ut trygghetsenkäten till kommunens personal.
Informatör Martin Litens får i uppdrag att fixa enkäterna till kommunpersonalen.
6. Samverkansavtal mellan kommunen och polisen
Samverkansavtalet med kommunen och polisen ska skrivas om. En skrivning
om Våga Hjälpa ska göras, en punkt om flyktingarna samt en punkt om
narkotika (narkotika är ett stort mörkertal i Rättvik).
När förslaget är klart ska det skickas ut på remiss.
Anders Modén, Iréne Sturve, Ulf Haglund och Lars Bergman
får i uppdrag vara den arbetsgrupp som ska arbeta fram det nya avtalet.
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7. Trygghetsvandring
Diskuterades om man ska fortsätta med trygghetsvandringen och
kom fram till att målet för hösten ska vara att en grupp på minst 20 personer
(vanliga människor) ska utses till trygghetsvandringen. Iréne blir samordnare
och väljer ut områden där gruppen ska gå.
Christina vill att trygghetsvandringen ska följas upp skriftligt bland
ungdomarna.
Christina och Iréne får i uppdrag att ta fram en grund för hur man ska arbeta
med trygghetsvandring.
8. Narkotikasituationen i Rättvik
Finns inte så mycket att rapportera då representanten från socialförvaltningen inte är närvarande.
Iréne - Finns tendenser till en humanare narkotikapolitik, först och främst
vad gäller brukande av cannabis och marijuana i vissa länder. 2019 ska FN ta
upp frågan gällande cannabis.
Andra länder såsom Saudiarabien, Ryssland och Uruguay är betydligt
hårdare och kan döma till dödsstraff vid brukande av narkotika.
Förfrågan från Iréne om hon får fortsätta att stötta ”Svenska Narkotika
Polisföreningens tidning” om 4 000 kr/år. (Tidningen finns med som bilaga
till protokollet)
Beslut
- Medge att Iréne fortsättningsvis får stötta ”Svenska Narkotika
Polisföreningens tidning”.
_______________
9. xxx
10. Beredskap under bärplockarsäsongen
Polisen – Handlingsplan finns för bärplockandet.
Informationsblad på olika språk ska tas fram till bärplockarna
på ex.vis: regler gällande bilkörning, att bilen måste vara besiktad,
hur man identifierar sig, att man ska tala om hur länge man varit i
Sverige, information om polisen, mm.
Polisen – Finns en otrygghet bland köpmännen när det gäller snatterier.
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11. Webbpublicering av BRÅs protokoll
BRÅs protokoll ska i fortsättningen publiceras på webben.
12. Övriga frågor
- Junifestivalen
Christina - informerade om Junifestivalen som ska hållas på
Bowling & Krog i samband med skolavslutningen. Tillställningen är
drogfri. Festivalen är i första hand till för högstadiet och gymnasiet,
men även utomstående är välkomna .Kommunstyrelsen har bidraget
med 50 000 kronor.
-

Föräldrar mot droger
Iréne - informerade om mötet ”Föräldrar mot droger” som hållits den
12 maj och som blev en mycket bra dialog.
En minifolder ska göras som talar om vart man kan vända sig om
man känner oro.

-

Varannan vatten
Iréne - Varannan vatten ska permanentas. En sammanställning ska
också göras för åren 2008-2015.

-

Regler vid skolavslutningen
Polisen har varit på gymnasiet och informerat om vilka regler som
gäller i samband med skolavslutningen. Reglerna ska läggas ut på
webben.
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