Anteckningar
Minnesanteckningar från lokala brottsförebyggande rådet
Tid:

Den 20 maj 2020 klockan 13:00-15:00

Plats:

It-enheten/Teams

Närvarande:

Lars Isacsson, ordförande

Sara Dahlin, sekreterare

Thomas Nordström, Polisen

Birgitta Hägg, integrationsstrateg

Erik Nordén, Avesta vatten och
avfall AB

Mikael Jansson, Teknisk service

Filip Mauritzson,
säkerhetssamordnare

Johan Thomasson,
oppositionsråd

Erica Hallgren, kommunikatör

Ulf Egerfält, Gamla Byn AB
Carina Johansson,
omsorgsförvaltningen

Ärenden:
1. Föregående möte
Ordförande Lars Isacsson går igenom föregående protokoll.
2. Polisen informerar om aktuella händelser
Under årets första fyra månader har brottsligheten gått ner totalt sett, framförallt
våldsbrott och våld mot person. För april månad ligger brottsligheten mycket under
prognos, för maj månad ser det ut att bli detsamma. De senaste två veckorna är de
vanligaste brotten: cykelstöld, ringa narkotikabrott, olovlig körning samt skadegörelse på
både fastigheter och fordon. De senaste två veckorna har det inte anmälts några fall av
våld i nära relation. Polisen arbetar riktat mot narkotika bland unga. Trygga Krylboprojektet rullar på och fungerar bra. Det förekommer motorburen ungdom på Åsbo
handelsområde som stör ordningen, framförallt för att de spelar mycket hög musik.
Många ungdomar på Brunnbäck festplats på kvällarna.
För Polisen som organisation har det varit en del fokus på pandemin. Flera personer som
misstänks för att ha begått grova brott i Avesta den senare tiden sitter anhållna i väntan
på rättegång.
Det har varit en del bränder på senare tid, som misstänks vara anlagda. Både bilbränder
och containerbrand. Filip Mauritzson kontaktar räddningstjänsten om det.
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3. Uppföljning Trygga Krylbo
Det genomförs EST-möten varannan vecka där man gör en logg över vad som hänt och
hur man ska arbeta framåt. Krylbo IF har anslutit sig till arbetet. Polisen gör skolbesök
och har fotpatrullerat i Krylbo för att skapa en tryggare närvaro. Det genomfördes en
trygghetsvandring i januari som har lett till att belysningen i Mossparken har förbättrats.
En bilbrand i mars, inga mordbränder. Det var en av målsättningarna med projektet.
Trygga Krylbo-projektet ses som en framgång så här långt. Eventuellt kan finansiering
komma från SE-banken för sociala investeringar.
Tekniska utskottet ska titta på området runt Tunnbindargatan, bland annat vill man bygga
en cykelbana och rusta upp i parken. KrylboHus kommer att utföra fasadrenoveringar på
sina hus i området.
På dagens EST-möte kom frågan om droganalys av avloppsvattnet upp. Erik Nordén
påtalar att det är viktigt att det finns en plan och att det är definierat vad det är man vill
veta. Avesta Vatten kan ta proverna på kommunstyrelsens bekostnad. Carina Johansson
framhåller att det är viktigt att man tänkt igenom syftet med drogtesterna, vad man vill få
ut av det.
4. Lägesbild Avesta kommun
Omsorgen: Mycket god samverkan mellan socialtjänst och polis. Läget har varit lugnt den
senaste tiden avseende brottslighet. På IFO har man varit orolig kring pandemin, många
som avbokar sina möten vilket gör att socialtjänstens insyn har minskat. Våld i nära
relation ligger kvar på tidigare nivå, det var en stor ökning under vintern och frekvensen
ligger kvar men har inte ökat ytterligare. Många ungdomar har ändrat attityd till droger
och tycker inte att det är så stor sak, vilket är bekymrande.
Avesta vatten och avfall: Det har varit en incident där någon förstört en
inpasseringsmodul till vattenverket i Brunnbäck. Området är kameraövervakat. Det rör
sig en del ungdomar utanför området, som ronderas av väktare. Bygget av en
återvinningscentral i Krylbo går vidare.
Gamla Byn: En skarp granat rapporterades i Horndal, men det visade sig inte vara en
attrapp. Det har eldats lite på gårdar, bland annat på en förskola. En del glaskross och
annan skadegörelse på skolor.
Tekniska: Tekniska har städat i Brunnbäcksparken och stängt av vägen dit för fordon. En
hel del ökning av nedskräpning i natur. Upphandling av klottersanering pågår. FRG har
hjälpt till med inköp till privatpersoner under pandemin.
Integration: Stort fokus på Corona-pandemin och att få ut information till nyanlända.
Tekniska har satt upp information på tio olika språk på anslagstavlor.
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5. Uppföljning av medborgarlöfte och samverkansöverenskommelsen
Socialtjänsten hyllas av polisen för sitt arbete för att förbättra samverkan kring barn- och
unga med risk för missbruk. BRÅ utgör styrgrupp. Centralt för arbetet är att inhämta
sekretessbrytande samtycke från de berörda. Man samverkar kring risk- och
skyddsfaktorer utifrån varje aktörs perspektiv: skola, familjebehandlare, polis och region.
Man gör en åtgärdsplan tillsammans med familjen där man bestämmer hur man ska
komma framåt. Det kan röra sig om en praktikplats, eller tillfälliga korta placeringar. Man
arbetar med individen så länge det behövs. Samverkansformen tar sikte på kriminalitet
och brottsförebyggande. Vid årsskiftet ska styrdokumentet för samverkansformen vara
klart. Polisen har börjat ta fram ett metodstöd för att kvalitetssäkra arbetet framåt, Carina
Johansson påpekar att det är viktigt att metodstödet överensstämmer med övriga
styrdokument.
Samverkansöverenskommelse: Centrum för unga brottsoffer har avslutats,
överenskommelsen behöver därför revideras. Användandet av verktyget medling bör öka
då det är värdefullt för både offer och förövare att få träffas. Thomas Nordström skickar
förslag till ny samverkansöverenskommelse till kommunen för påseende.
6. Uppföljningen av sociala risker för 2019-april 2020
Filip Mauritzsson samlar varje månad in indikatorer från socialtjänst, polis och andra
aktörer. Indikatorerna bedöms utifrån en skala av hur stor påverkan de har. Lägesbilden
rapporteras vidare till Länsstyrelsen. Viss gängproblematik i skolorna, men ett mörkertal
då alla inte anmäler händelser. Ungdomarna blir allt mer drogliberala. Mycket
skadegörelse på fastigheter och klistermärken från olika extremistiska organisationer.
Användning av droger bland både vuxna och unga.
7. Hur ska vi angripa narkotikasituationen på bästa sätt?
Polismyndigheten har tagit fram en nationell narkotikastrategi. Thomas Nordström
efterfrågar ett samarbete med kommunen gällande att ta fram en lokal narkotikastrategi
utifrån lokala förutsättningar.
Carina Johansson vill att Polisen är en större del i Avestamodellen 3.0 och bjuds in i fler
sammanhang. Fältsekreterarena måste arbeta mer med vissa grupper i lokalsamhället. Vi
behöver göra ett större arbete lokalt gällande attityder till droger och att motarbeta den
allt liberalare synen på drogbruk. Viktigt att jobba med attityder och att ha en gemensam
riktlinje och synsätt. Inte censurera men diskutera.
Thomas Nordström framhåller att det är viktigt att arbeta mot tobaksbruk,
cigarrettrökning har ett starkt samband med cannabisbruk.
Frågan lyfts om att anordna ”Vilka är vi?” för föräldrar. Hur förändrar vi attityderna och
skapar det goda samtalet om frågan?
Beslut: Lokala brottsförebyggande rådet ställer sig positivt till att ta fram en lokal
narkotikastrategi i samverkan med Polisen.
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8. Beslut om finansiering av grannsamverkan-skyltar
Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan har lämnat in en förfrågan om
bidrag till de skyltar som sätts upp i samband med att grannsamverkan startas. De önskar
ett bidrag om 5 000 kronor årligen, alltså totalt 10 000 kronor, för skyltar under åren
2020–2021.
Avesta kommun har tidigare bidragit till finansiering av skyltarna eftersom skyltar kan ha
en förebyggande effekt mot inbrott.
Beslut: Avesta kommun bidrar med 10 000 kronor till skyltar för grannsamverkan för
åren 2020–2021. Kostnaden för skyltar angående grannsamverkan om 10 000 kronor
finansieras genom ID 110 16.
9. Kommunikationsplan för mötet. Vilka budskap från mötet ska förmedlas
ut till medborgarna?
Lars Isacsson, Thomas Nordström, Filip Mauritzsson och Erica Hallgren bokar ett möte
för att gå igenom vad som ska kommuniceras särskilt från dagens möte.
10. Övriga frågor
Diskussion om Expo och hur aktiva är den typen av organisationer i Avesta.

