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Ärenden:
Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom.
EST i Trygga Krylbo och anordna Krylbodag

Susanne Lindström berättar att man ser en positiv utveckling i Krylbo och att det händer mycket i det
brottsförebyggande arbetet när olika aktörer samarbetar. Endast två bilbränder i området 2020 jämfört
med 12 tidigare år. Lars Isacsson berättar att han har sett positiva förändringar i attityd till Krylbo. Mycket
har gjorts i stadsdelen med avseende på asfaltering, belysning och allmän upprustning utomhus. Projektet
Jämlikt Krylbo har beslutats politiskt och en projektledare ska anställas. Pengar kommer sökas från
Delmos för genomförande av projektet.
Polisen undrar om Avesta kommun är intresserade av en Krylbodag, med Polisen och EST som
arrangörer. Exempelvis en buss som går runt i området med hop on-hop off. Kommunen är positiv till
idén.

Sida 2

Platssamverkan i Krylbo

Filip Mauritzson berättar om platsanalysen som gjordes av Tryggare Sverige. En bra platssamverkan kan
leda till bra idéer och arbete. Är det något vi vill lyfta fram vidare? 9 fokusområden. En enkel åtgärd är att
snygga till gatuskyltar och informationstavlor. Viktigt att få ett flöde av människor och skapa mötesplatser
med jämlikhetsperspektiv och bredd i åldrar. Mycket arbete hamnar på Teknisk service.

Aktuella frågor

Polisen: Mycket bra samarbete med kommunen, uppfattar att Avesta kommun arbetar bra och prioriterar
brottsförebyggande. Historiskt låga siffror på polisanmälningar. Fokuserar på narkotikarelaterade brott
och ungdomsbrottslighet. Mycket bra samarbete med Karlfeldtsgymnasiet och socialtjänsten. Klagomål
kommer in på motorburen ungdom. Diskussion om boende nära Dalahästen som fortfarande har
problem med störningar kvällstid. Särskilt möte behöver planeras mellan Polis, kommun och
fastighetsägare.
Omsorgen: Positiv samverkan mellan socialtjänst och polis. Märks att samarbetet gör skillnad.
Fältsekreterarna är lite begränsade i sitt arbete på grund av pandemin, svårt att besöka skolorna just nu.
Bildning: Bra samarbete, skolorna är väldigt nöjda med stödet från polisen gällande drog- och
brottsförebyggande arbete. Arbetar även med psykisk hälsa för eleverna utifrån pandemin, särskilt på
gymnasiet. Tät dialog med gymnasiet gällande elever som saknar behörighet för att komma in på nationellt
program. Mycket viktigt att stötta dessa elever då en avsaknad av utbildning och framtidstro ökar risken
för att hamna i brottslighet.
V-dala: Bra arbete från hyresvärdar. Vill vara med på Krylbo-dagen och presentera framtidsplaner för
Krylbo.
Gamla byn: Skadegörelse har flyttat från Krylbo till skolor. Skadegörelse polisanmäls alltid.
Avesta vatten och avfall: Nya återvinningscentralen (ÅVC) har inneburit färre intrång. Vissa problem med
trafikbrott på Lastgatan vid ÅVC, långtradare som kör för fort. Gällande drogtester i avloppsvattnet,
Mikael Jansson kommer ta fram ett underlag för vilka substanser man vill påvisa.
Filip Mauritzson: Mycket droger, men extremism och kriminella nätverk har minskat.

Mötesdagar 2021
Klockan 9.00-11.00 19/2, 21/5, 10/9 och 10/12.

