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BRÅ – Lokala brottsförebyggande rådet 
  
Plats Kommunledningskontoret 
Datum 2016-10-25 kl. 14:00 - 15:45 
Deltagare Annette Riesbeck (C), ordf. 

Fredrik Ollén (M) 
Rune Daniels, räddningschef 
Göran Berg, rektor Rättviksskolan 
Anders Modén, kommunpolis 
Anna Börjel, flyktingsamordnare 
Ulf Haglund, vägingenjör 
Iréne Sturve, folkhälsostrateg 
Christina Nordmark, ungdomsstrateg 
Terese Renbro, kommunsekreterare 

Ej närvarande: 
Lotta Grop Hed (S) 
Lars Kratz, förvaltningschef barn- 
och utbildningsförvaltningen 
Johanna Gudru, fritidsledare 
Lena Fröyen, förvaltningschef 
socialförvaltningen 

1. Öppnande och godkännande av dagordning (med ev. ändringar) 
Ordförande Annette Riesbeck (C) hälsade alla varmt välkomna till Lokala 
brottsförebyggande rådet och förklarade mötet öppnat. Till mötet tillkom tre 
punkter under övriga frågor vilka var: 

• Nya representanter i BRÅ 

• Trygghetsvandring 

• Sammanträdesdagar BRÅ 2017 

Dagordningen godkändes. 

2. Val av justerare 
Fredrik Ollén (M) utsågs till justerare. 

3. Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2016-08-31 gicks igenom. Iréne Sturve har lämnat 
över handledningen av trygghetsvandring till Ulf Haglund på 
samhällsutvecklingsförvaltningen. 

Protokollet lades till handlingarna. 

4. Samverkansavtal mellan kommun och polis 
Ett samverkansavtal mellan Rättviks kommun och polisen är nu skrivet. I 
avtalet står att kommunen och polisen ska samverka väl i trafiken och att en 
lokal ordningsstadga kommer att arbetas fram. Kommunen och polisen ska 
även samverka i frågorna om integration, stora evenemang och 
drogförebyggande. Gällande integration ska polisen besöka HVB-hem samt 



 
Datum 
2016-11-16 

      
      

 
2(4) 

 

 

flyktingboenden för att ge information och i det drogförebyggande arbetet 
kommer man bland annat fokusera på våld i nära relationer samt kränkande 
behandling på nätet. 

Startdatum blir 1/11 2016 och då kommer polisen under sex månader vara 
mer synlig i trafiken. Fortkörnings- och nykterhetskontroller kommer vara 
prioriterade vilket är något som medborgarna i Rättvik har efterfrågat.  

5. Rapporter 
Folkhälsa  
En ny nationell ANDT-strategi lanserades i våras och i och med den har en 
regional strategi utformats som kommer ligga till grund för den lokala 
ANDT-strategin där FN:s globala hållbarhetsmål också ingår. 
Under två dagar, 19-20/10, anordnades konferensen DrogFOKUS i Uppsala 
där ANDT-frågor diskuterades. Iréne var där tillsammans med ca 1500 andra 
deltagare och budskapet var att man ska sluta arbeta i stuprör och istället 
samverka samt ha ett långsiktigt tänkande. 

Våga hjälpa! har styrgruppsmöte 1/12 -16 där de bland annat ska diskuteras 
kring de rekvirerade medlen från socialstyrelsen.  

Den 27/10 -16 kommer Anna L Jonhed fd Forsell till Stiernhöökssalen och 
ger en föreläsning om barns upplevelser av våld i nära relationer. 

Nätverket Föräldrar emellan i Rättvik anordnar några föreläsningar under 
hösten 2016 och programmet för hösten medföljer protokollet. 

Kommunpolis 
Det har varit mycket stölder i sommarstugor och lastmaskiner efter 
Bingsjövägen.  
Utanför Ungdomens hus har det varit ovanligt stökigt och vad man har 
kunnat se är att oroligheterna är kopplade till de som har a-traktorer samt 
mopeder. En av sidoeffekterna av ovan nämnda är att de boende i området 
upplever en sämre närmiljö vilket skapar oro bland de boende. Polisen har i 
sin tur besökt Ungdomens hus iklädd uniform och upplevelsen som polisen 
fick var att ungdomarna var intresserade. 

Bärplockarna har varit relativt få denna säsong. 

Migrationsverket har påbörjat avvisningar bland ensamkommande ungdomar 
från Afghanistan som inte har blivit beviljade uppehållstillstånd. 

Ingen anmälan har inkommit till polisen gällande clowner. 

Vägingenjör 
Ett möte med trafikverket har ägt rum då en förstudie gällande oskyddade 
trafikanter planeras att göras. För att mäta hastigheten på bilarna i olika delar 
av samhället har trafikmätare placerats ut på utvalda platser. 
 
Politik 
Beslut har tagits om att Rättviks kommun ska införa en handlingsplan om 
våldsbejakande extremism. Det kommer innebära mycket arbete innan 
planen är klar och en del av det arbetet är redan igång. 
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Skola 
Det går bra för de ensamkommande eleverna på skolorna i Rättvik. De som 
inte får stanna vill inte åka tillbaka till sina hemländer. 
 
Ungdomsstrateg 
Christina arbetar för fullt med den årliga ungdomsdemokratidagen som heter 
”forum ung” och som vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-19 år, politiker 
samt andra nyckelpersoner i kommunen. 
Tillsammans med andra representanter från Säter, Borlänge, Orsa och 
Malung håller Christina på att arbeta fram en chefs- och 
ledarskapsutbildning som riktar sig till verksamhetschefer och 
verksamhetsledare inom kommunal öppen fritidsverksamhet. 

Integration 
På grund av att färre människor söker asyl i Sverige avvecklar 
migrationsverket boendeplatser som tidigare har blivit upphandlade men 
enligt uppgifter har alla asylboenden i Rättvik fått förlängda avtal till och 
med 31/5 2017. Furudals vandrarhem har dock självmant valt att avsluta sin 
asylverksamhet.  
Migrationsverkets åldersuppskrivningar har resulterat i avslag på en del 
asylansökningar då bevisbördan ligger på den som söker asyl. 

Integrationsenheten arbetar med hemtagningar av ungdomar som är 
utplacerade på externa familjehem. Detta är mycket känsligt då de flesta tas 
hem till Rättvik mot sin vilja vilket gör att en god samverkan är prioriterat så 
att hemtagningarna går så bra som möjligt.  

Räddningstjänst 
Har fått telefonsamtal från boende gällande situationen utanför Ungdomens 
hus. 
Under bärplockarsäsongen har tre läger funnits i år. Ett av lägren var stort 
och frågan om vem som ska städa upp vid lägren kvarstår. Bergviks Skog 
kommer att investera i fler bommar inför nästa bärplockarsäsong.  

En lokal ordningsstadga gällande ljud från bilarna måste komma till kraft. 

 

6. Övriga frågor 
• Nya representanter i BRÅ 

Integrationssamordnare Anna Börjel och Vägingenjör Ulf Haglund är 
nya representanter i BRÅ. 
 

• Trygghetsvandring 
Iréne Sturve har lämnat över handledningen av trygghetsvandring till 
Ulf Haglund på samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 

• Sammanträdesdatum BRÅ 2017 
Ordförande föreslår datumen 15/2, 19/4, 6/9, 22/11 kl. 14:00 – 15:30 
som sammanträdesdatum för BRÅ under 2017. 
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Underskrift 
Ordförande Justerare Sekreterare 
Underskrift Underskrift Underskrift 

   

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
Annette Riesbeck Fredrik Ollén Terese Renbro 
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