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Fredrik Ollén (M)
Lotta Grop Hed (S)
Ulf Hagström, vägingenjör
Annsofi Jurell, föreståndare 
Ungdomens hus/Wasaborg
Iréne Sturve, folkhälsostrateg 
Anna Börjel, integrationssamordnare
Per Knutsson, kyrkan 
Joakim Axelsson, nämndsekreterare

Ej närvarande:
Anders Modén, kommunpolis
Lena Fröyen, förvaltningschef 
socialförvaltningen
Stina Evbjer, ungdomsstrateg
Lars Kratz, förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Dagordningen godkändes med följande tillägg, punkt 7 blir, Handlingsplan 
våldsbejakande extremism.

2. Val av justerare
Fredrik Ollén valdes till justerare.

3. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom. 

Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Regionala BRÅ på besök – rapport
Rune D och Irene S träffade vår nya regionala samordnare Tor Lundberg på 
länsstyrelsen. Vi är kallade till ett nätverksmöte den 25 september där frågan 
om att bilda ett regionalt nätverk skall tas upp samt hur vi kan 
stödja/samarbeta med varandra.

Den 22/11 får vi besök av nationella BRÅ, Charlotta Gustafsson.

5. Frågor – lokalt brottsförebyggande arbete
Vi går igenom frågorna noggrant på nästa möte, se bilaga 1.

6. Handlingsplan för medborgarlöftet mellan kommunen och 
polisen

Eftersom vår kommunpolis inte var på plats så går vi igenom aktuell 
handlingsplan på nästa möte, se bilaga 2

Några punkter som diskuterades;
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 Att det är viktigt med en kommunpolis

 CCW (Classic car week)
Problem med hög musik från vissa fordon dygnet runt.
Svårt att föra dialog med ungdomarna kring störningarna.
Inga rapporterade grövre våldsbrott eller sexuella trakasserier 
däremot en del problem med stor alkoholförtäring.
Tyvärr en del trafikolyckor på grund av rattfylleri.

 ”Dalabänken” riksdagsledamöter kommer till Rättvik för att 
diskutera vad det finns för några möjligheter att begränsa störningen 
med hög musik bland annat under CCW.

Gå igenom handlingsplanen till nästa möte kom med tips och idéer.

7. Våldsbejakande extremism
Finns idag framförallt problem med klotter, viktigt att vi tillsammans 
uppmärksammar klotter och rapporterar till kommunen så att det snarast kan 
avlägsnas. Vi arbetar för ett klotterfritt samhälle.

Polisen kommer förstärka närvaron i samband med Rättviks marknad i 
förbyggande syfte.

Information till ledande tjänstemän och politiker inom kommunen i början 
av oktober från Borlänge kommer ”specialister” på området och berättar om 
deras arbete och problem. Därefter utser vi en arbetsgrupp som skall arbeta 
med vår handlingsplan.                                                                      

8. Rapporter
Räddningstjänst 
Inget att rapportera

Skola
Inget att rapportera

Wasaborg/ungdomens hus 
Har varit stängt i sommar. Uppstart för en vecka sedan.
Arbetar på att utveckla samarbetet med fokus – ”lugnt på gatan”

Ungdomsstrateg
Inget att rapportera

Vägingenjör 
Inget att rapportera

Socialförvaltningen
Har haft problem med att hemtjänstens nycklar har använts vid inbrott, 
problemet skall vara åtgärdat, se över hur nycklar/lås skall hanteras i 
framtiden.
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Folkhälsa
Irene S gick igenom bilaga 3, Risk- och skyddsfaktorer.
Presenterade kommande aktiviteter/föreläsningar. Finns problem att spridda 
inbjudningarna – skall försöka använda olika digitala medier bättre bland 
annat fronter och Facebook.

Integrationsfrågor
Är lugnt och bra med de vi har ansvar för.
Är ansvarig för ett 40-tal ensamkommande varav flertalet bor i Rättvik.
Vuxenmottagandet, tagit emot 30 av de 42 vi skall hjälpa.
Behovet att hjälpa till kommer minska kraftigt efter årsskiftet.

Kristna samarbetsråd
Har på eget initiativ genomfört ett antal nattvandringar.
Ser positivt på att samarbeta.
Arbetar framförallt med ideologiska aktiviteter.

Polisen
Inget att rapportera.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Underskrift
Ordförande Justerare Sekreterare
Underskrift Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande

Rune Daniels Fredrik Ollén Joakim Axelsson


