
Rättviks kommun
Webbplats
rattvik.se

E-post
kommun@rattvik.se

Organisationsnr
212000-2171

Postadress
795 80 Rättvik

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Telefon
0248-70 000 vx

Fax
0248-70 150

Bankgiro
469-9179

PROTOKOLL
Sida
1(3)

Datum
2018-03-09

 
 

Stab- och serviceförvaltningen
Kanslienheten
Terese Renbro, 0248-70 184
terese.renbro@rattvik.se

BRÅ – lokala brottsförebyggande rådet

Datum 2017-11-22
Tid 14:00-15:30
Plats Kommunledningskontoret
Deltagare Fredrik Ollén (M), ordf.

Lotta Grop Hed (S)
Carola von Walter (MP)
Terese Renbro, sekreterare
AnnSofi Jurell, föreståndare 
ungdomens hus/Wasaborg
Anna Börjel, integrationschef
Ulf Haglund, vägingenjör
Stina Evbjer, ungdomsstrateg

Ulf Haglund, vägingenjör
Stina Evbjer, ungdomsstrateg
Anders Modén, kommunpolis
Per Knutsson, RKS
Maria Lasell, enhetschef IFO
Kerstin Israelsson, 
kvalitetsstrateg

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

2. Val av justerare
Carola von Walter (MP) valdes till justerare.

3. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

4. Nationella BRÅ – Erika Salander
Erika Salander har arbetat på nationella BRÅ vid utvecklingsenheten, där 
man stödjer det lokala BRÅ-arbetet, i 10år. Till dagens sammanträde är 
Erika med för att dels lyssna på hur man i Rättviks kommun arbetar med 
BRÅ samt för att ge information.

Nationella BRÅ är en statlig myndighet som startade under mitten av 1970-
talet för att ge regeringen kunskap inom området och även ge rättsväsendet 
stöd inom orådet. Idag ligger mycket fokus på att hur man inom olika 
myndigheter, kommunal verksamhet etc. kan samverka inom området.



Rättviks kommun
Datum
2018-03-09

 
 

Sida
2(3)

5. Återrapportering om våldsbejakande extremism
Den kommunala handlingsplanen om våldsbejakande extremism har stannat 
av men ambitionen är att få den klart till strax efter nyår.

I höstas anordnades en träff om ämnet dit endast inbjudna personer fick 
närvara. Träffen var uppskattad bland deltagarna och fler liknande träffar 
önskas. 

Vit maktrörelsen har vuxit sig stor inom regionen, ”Blood and honor” söker 
en klubblokal i länet.

6. Ansökan om kommunbidrag gällande finansiering av 
grannsamverkanskyltar

Rekommendationen från BRÅ är att bevilja ansökan.

7. Rapporter
Kyrkan
Kyrkan är involverad i Förintelsens minnesdag och de undrar om kommunen 
har några aktiviteter kring minnesdagen. Tidigare har kyrkan haft ett 
fackeltåg som har gått genom samhället samt en klassisk konsert. Kyrkan 
undrar om det finns andra aktiviteter som borde göras? BRÅ tar med sig 
frågan.

Skolan
Inget att rapportera

Lotta
Inget att rapportera

Socialförvaltningen
Sedan sommaren har våldsärendena inom förvaltningen ökat.

Vägingenjör
Skadegörelse på lampor, skyltar och busshållplatser. Nedskräpning är ett 
bekymmer över hela länet.

Folkhälsa
Folkhälsostrategen slutar vid årsskiftet, arbetar idag 40%, och kommer då 
fortsätta arbeta hos Länsstyrelsen. 

Finns ingen utsedd kontaktperson i Rättvik gällande det drogförebyggande 
arbetet. Föräldranätverket i kommunen vill gärna ha en BRÅ-kontakt.

Under årets Classic Car Week var det mycket fylla och droger inblandat hos 
unga och även minderåriga.

Integration
Åldersuppskrivningarna har ökat mycket i Rättvik vilket gör att många får 
avslag i och med uppskrivningen. Detta skapar oro bland ungdomarna. Om 
ungdomarna får stanna så bor de hos kompisar eller familjer som de har 
knutit kontakt med.
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Kommunpolis
I det samverkansavtal som kommunen och polisen har ingått med varandra 
håller Anders på att ta fram en handlingsplan. Buskörning och trafik är en 
högt prioriterad fråga i hela landet.

Ungdomsstrateg
23/11 2017 är det forum ung och 60 ungdomar är anmälda.

Ungdomens hus/Wasaborg
Personalen på ungdomsgårdarna har talat med ungdomarna om den 
skadegörelse som sker i skolorna och uppfattningen är att den har lugnat ner 
sig.

Kultur och fritidsenheten har tillsammans arbetat med skolan på det 
samarbetet som ska komma igång verksamheterna emellan.
24/11 2017 är det novemberfest på Wasaborg. 

8. Övriga frågor
Inom kort är det en konferens i Falun om energidrycker. Fredrik ska gå på 
den och om det är fler inom BRÅ som är intresserade att närvara kontaktar 
man Iréne.

Underskrift
Ordförande Justerare Sekreterare
Underskrift Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande
Fredrik Ollén Carola von Walter Terese Renbro
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