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BRÅ – lokala brottsförebyggande rådet

Datum 2018-02-07
Tid 14:00-15:30
Plats Kommunledningskontoret
Deltagare Rune Daniels (C), ordf.

Fredrik Ollén (M)
Lotta Grop Hed (S)
Carola von Walter (MP)
Lena Fröyen, förvaltningschef 
socialförvaltningen
Lars Kratz, förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Anders Modén, kommunpolis
Ulf Haglund, vägingenjör
Stina Evbjer, ungdomsstrateg
AnnSofi Jurell, föreståndare ungdomens 
hus/Wasaborg
Per Knutsson, RKS

1. Godkännande av dagordning
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Inga 
ändringar anmäldes, dagordningen godkändes.

2. Val av justerare
Anders Modén valdes till justerare.

3. Genomgång av föregående protokoll
Då föregående minnesanteckningar inte har justerats till dagens 
sammanträde kan de inte gås igenom. Informationen läggs till handlingarna.

4. Återrapportering – våldsbejakande extremism
Fredrik Ollén (M) informerade om arbetet med handlingsplanen. En grupp 
bestående av både politiker och tjänstemän är sammansatt för att arbeta 
vidare. Anders Modén informerade om ett ökat samarbete mellan 
Rättviksskolan och kommunpolisen vilket innebär att skolan ska i en högre 
utsträckning kontakta polis och räddningstjänst om oroligheter uppstår.

5. Återrapportering – ansökan om kommunbidrag till 
grannsamverkanskyltar

BRÅ har beviljat medel till organisationen.
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6. Rapporter
Kommunpolis
Belyser vikten av att få kontroll på ensamkommande som eventuellt ”gått 
under jorden”. Händelser på skolan som bör polisanmälas kan samlas ihop. 

Ungdomens hus/Wasaborg
Allt är lugnt.

Vägingenjör
Ingen skadegörelse att rapportera. En hel del skadegörelse har skett på 
skolbussarna men ingen anmälan har kommit till polisen. För tillfället är det 
lugnt vid ”plattan”.

Ungdomsstrateg
Ställer frågan om lagligheten i att köra bil på isen.

Ordförande
Ställer frågan om oroligheter i samhället samt informerar om bränder, bland 
annat en lägenhetsbrand. Personal från Enåbacken och Enådal har 
rapporterat om oroligheter vid Hedmans kiosk.

7. Övriga frågor
Handlingsplan – Anders informerar om samverkansavtal mellan kommun 
och polis. En handlingsplan för överenskommelsen och medborgarlöften 
mellan Rättviks kommun och polismyndigheten tas fram.

Rune informerade att det har varit osäkerheter kring arrangemanget av 
Classic Car Week 2018 men nu är det bestämt att CCW blir av även i år och 
kommer genomföras som vanligt.

Folkhälsostrategen i Rättviks kommun har slutat och kommunen kommer se 
över en eventuell ny tjänst.

SÄPO har kontaktat alla kommuner då man bedömer att valet kommer bli 
problematiskt. Många politiker har avslutat sina uppdrag på grund av hot 
med mera.

Underskrift
Ordförande Justerare Sekreterare
Underskrift Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande
Rune Daniels Anders Modén Fredrik Ollén
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