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Lokala Brottsförebyggande Rådet - BRÅ 

  

Plats Kommunledningskontoret 

Datum 2017-04-19 kl. 13:00-15:30 

Deltagare Fredrik Ollén (M), ordf. 
Lotta Grop Hed (S) 
Rune Daniels, räddningschef 
Anders Modén, kommunpolis 
Lena Fröyen, förvaltningschef 
socialförvaltningen 
Ulf Hagström, vägingenjör 
Stina Evbjer, ungdomsstrateg 
Annsofi Jurell, föreståndare 
Ungdomens hus/Wasaborg 
Iréne Sturve, folkhälsostrateg 
Lars Kratz, förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Terese Renbro, kommunsekreterare 

Ej närvarande: 
Anna Börjel, integrationssamordnare 
Per Knutsson, kyrkan 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)  

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Inga 

ändringar anmäldes så dagordningen godkändes. 

2. Val av justerare 

Stina Evbjer valdes till justerare. 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. Iréne Sturve bad att få ändra i punkt 5 

”Irénes rapport från projekt BRÅ”.  

Det som Iréne vill ska stå är följande:  

”Iréne går för tillfället en basutbildning gällande brottsförebyggande arbete – en 

pilotutbildning anordnad av nationella BRÅ. Omkring 150 personer runt om i landet 

anmälde sitt intresse till de 25 platserna. Rättviks kommuns Våga hjälpa! blev 

uppmärksammat. Kommunen bör utse en kommunal BRÅ-samordnare som har mandat och 

tid för BRÅ-arbetet. Nationellt och regionalt vill man stödja utvecklingsarbetet i landets 

lokala BRÅ.” 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

4. Våldsbejakande extremism 

Fredrik Ollén är utsedd till kommunens samordnare inom våldsbejakande 

extremism vilket Fredrik ser som ett samordningsuppdrag där han åker på 

utbildningar och sedan för informationen vidare inom kommunen. Fredrik 

har tagit fram ett förslag på en handlingsplan inom ämnet som är ute på 

remiss hos de olika förvaltningarna.  
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”Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 

eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som 

främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål”. Våldsbejakande extremism 

kan sammanfattas i tre olika grupper vilka är: 

 Våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön 

 Våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön 

 Våldsbejakande islamistiska extremistmiljön 

Alla grupper är benägna att ta till fruktansvärda metoder för att nå sitt mål. 

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har fått fäste i dalarna och de har 

mandat i Ludvika kommuns kommunfullmäktige via Sverigedemokraterna 

(SD). NMR har dykt upp vid de två senaste marknaderna i Rättvik. De får 

inte demonstrera om de inte har tillstånd för det men får däremot dela ut 

broschyrer mm. oavsett vad man tycker om det. 

Islamiska staten (IS) har blivit otroligt duktiga med media, propaganda, 

rekryteringar mm. och den våldsbejakande islamismen är idag det största 

hotet mot Sverige. I Rättviks kommun är vit makt-miljön det största 

problemet då de skapar motsättningar, oro och förstör integrationsarbetet. 

5. Anders information av polisens statistikverktyg 

Kommunpolis Anders Modén har arbetat fram ett statistikverktyg som är 

mätbart mot de fokusområden och medborgarlöfte som finns inskrivna i en 

överenskommelse mellan kommunen och polisen. I appen som är framtagen 

lägger poliserna in när de har fotpatrullerat och patrullerat via polisbil, gjort 

hastighets- och nykterhetskontroller samt kontroller av a-traktorer och 

gripanden av olovlig körning. När inrapportering har gjorts tar Anders sedan 

fram statistik utifrån de inmatningar kollegorna har gjort.  

Inom Dalarnas län finns tyvärr inget lokalpolisområde där en eller flera 

resurser enbart arbetar med denna typ av frågor samt har en polisbil till sitt 

förfogande. Inom länet är det anställningsstopp och personalbrist. 

6. Irénes rapport från projekt BRÅ 

Iréne har gått en pilotutbildning anordnad av nationella BRÅ tillsammans 

med 24 andra representanter runtom i landet. Länsstyrelsen kommer ha det 

övergripande samordningsansvaret gällande ANDT och lokala BRÅ.  

Brott skadar drabbade på två olika sätt, direkt och indirekt, och vissa drabbas 

av brott oftare än andra. Det är en mindre skara av individer som begår brott 

och rädslan och oron för brott har ökat. Rädsla och misstro till främlingar 

finns och känslan av att man bara kan lita på sig själv uppstår. 

Att ha en kommunal samordnare inom BRÅ är en grundförutsättning och 

Rättviks kommun måste få till de olika funktionerna inom kommunen. Iréne 

har det övergripande ansvaret men arbetar endast 80%. Iréne kan inte släppa 

området Våga hjälpa! då det nu är många som ringer till henne. 

Till nästa BRÅ-sammanträde kommer Susanne Vikman från nationella BRÅ 

på besök. 
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7. Rapporter 

Räddningstjänst  

Har inget att rapportera sedan sist, då det har varit lugnt, förutom att 

otryggheten konstant har ökat det senaste åren i Sverige. 

Skola 

Har varit slagsmål men det har följts upp med samtal med berörda elever och 

föräldrar. Vissa polisanmälningar har gjorts. 

Wasaborg/ungdomens hus  

Upplever att det har blivit bättre ute på fritidsgårdarna. Tillsammans med 

berörda tittar AnnSofi på långsiktiga planer på hur ungdomsverksamheten 

kan samarbeta med integrationen. Ungdomsverksamheten har fått bidrag 

från kommunen så att de även detta år kan genomföra Junifestivalen. En 

önskan är att ha Junifestivalen samma kväll som skolavslutningen. 

Ungdomsstrateg 

Har varit på en föreläsning om dialog med unga. Just nu är det många unga 

som inte tror på demokrati utan mer på diktatur och detta har resulterat i att 

Stina har funderingar på om en samverkan kring utanförskap ska kunna 

anordnas. 

Vägingenjör  

Trafikräkning pågår. Man vill se hur mycket trafik det är på gatorna samt hur 

hastigheten efterföljs. Asfaltering pågår inom kommunen, vill förbättra den 

så gott det går. Arbetet med gatubelysning fortgår, bakom kulturhuset blir 

det nya lampor. 

Socialförvaltningen 

En samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen gällande tidiga insatser där barn är i behov av stöd 

har kommit igång. Tendenser kring användandet av droger inom 

förvaltningens olika områden har uppdagats. För tillfället ser man över 

säkerheten för personalen gällande bland annat bättre besöksrum. 

Folkhälsa 

Alkoholkonsumtionen bland 16-24 åringar har gått ner medan användningen 

av droger ökar. Gällande Sportfronts folder ”Påverka unga att göra 

hälsosamma val” så kostar foldern 15: -/st. och ett minimum att beställa är 

1 000 st. men de kan tänka sig att anpassa sig till kommunens behov. 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

Underskrift 

Ordförande Justerare Sekreterare 

Underskrift Underskrift Underskrift 

   

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

Fredrik Ollén Stina Evbjer Terese Renbro 

 


