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Ärenden:
1: Föregående möte

Lästes igenom och godkändes. Från 20 maj.

2: Reviderad samverkansöverenskommelse







Thomas, presentation av den reviderade överenskommelsen. Övergripande hur samarbete i stort
bör/ska se ut.
Block 1, ANDTS. Har alla skolor drogpolicy? Då kan hundträning genomföras. Björn lämnar
klartecken på det. Hundenheten har kontaktuppgifter till kommunen. Skolpersonal utbildas i
drogtecken, erbjuds av Thomas. Thomas och Björn synkar ett möte. Förslag på utbildning varje
läsår.
Block 2, inspirerad av SSP-modell. Avestakoncept. Skolvärdar i begränsad / viss omfattning. Ska
lagstadgad verksamhet vara med i överenskommelsen? Anmälningsdelen behålls och paragraferna
tas bort.
Block 3, Trygg i butik, vilande under C19. Kameraövervakning, lagstiftningen har förändrats, lättare
(tror vi) att få tillstånd till KÖ i centrum. Polisens kameraförmåga, Thomas lägger till. I Krylbo,
tillsvidarebevakning.
Block 4, Huskurage även i Kommuns del. GBAB, sociala frågor. Uppföljning / årsplan, informera
nya hyresgäster. Bilder? Texter? Språk? Huskurage.se
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Block 5, Handlingsplan, giltig finns, uppföljning behövs. Ny personal bör orienteras. Behov av
kompetensökning för kommunens personal. Hur agera vid misstanke om radikalisering?
Socialtjänsten har rutiner som fungerar. Hur hitta den på IntraNätet? Revidering?
Block 6, ua
Block 7, stor del av ansvaret på kommunen
Block 8, Klotterpolicy följas, nya avtalet
Block 9, Polis promota ärendet, väldigt få ärenden.
Block 10, Målgruppsinriktad info. Trygghetskartan borde genomföras under fler årstider,
programvara finns, tidigare utredare, genomföra ny
Block 11, EST, lever till höst 2021, ska övergå till vanlig verksamhet, polis projektägare,
Block 12, Vinnova, Tryggt centrum, tillägg.
Medborgarlöftet rullar på och lever, socialtjänsten är koordinator, tydligare mandat kan behövas?
Stående tid mellan Polis och Socialtjänst var 14 dag. Metodstöd finns. CJ tar med frågan.
LI, påminde om medborgarlöftet om Åsbo, bra utfall från möten med boende och ungdomar.
Bil får låta 75 db, utomhuskonsert 120 db

3: Sociala risker




Filip berättar/visar, Lägg med presentationen. 27 krossade fönster på Marcusskolan under
sommaren. Securitas, möte, ronderingar, bättre efter det. Krylbo skolor klarat sig utomordentligt
bra. Kameraövervakning behov vid Marcusskolan. Thomas har viss misstanke om problematiken,
genomförda anmälningsmöten, ungdomar i låg ålder.
EPA-ungdomar och bilburen ungdom, viss problematik men går i rätt riktning, fåtal anmälda /
inringda uppgifter om problematiken, vi ska inte slappna av, bomavstängning trolig lösning i samråd
mellan fastighetsägare och boende. Skyltar nedplockade av ungdomar. Samtalsproblematik.
Problemen med ungdomarna är ljudnivån på musiken. Lagstiftning som kan upplevas uddlös. Finns
viss alkohol-, och drogproblematik i detta fenomen. Svenskt Näringsliv, ny fråga kring kriminalitet,
upplevelse styrs från media och sociala medier, den registrerade brottsligheten är låg.

4: Lokal narkotikastrategi


Thomas, påbörjat lokal strategi, metoder i Avesta? Maria ungdom, piketstyrka finns ej i Avesta, vad
kan vi göra istället? Långsiktig plan?

5: Trygga Krylbo







Thomas redovisar från SL, går framåt, lång framskriden samverkan, minskade brott i området,
Mossparken lugnare, öppen narkotikahandel minskat, upprustning av Mossp, Tunnbindaregatan,
FH har rustat, försett dörrar med passagesystem, Trygga Sverige, liknande projekt som Tryggt
Avesta. Ökad polisnärvaro i K, kod hos polis vid närvaro i området.
Lars träffade VD och ägare, bra upplevelse, läget är otroligt förändrat, bra samarbete med TS och
KH. Krylbo IP försetts med belysning. Spontanidrott uppmuntras på platsen.
Stå stolt över det arbete som genomförs/gjorts. Långsiktighet. Statistik viktigt att påvisa
förändringen, rykten lever kvar länge, problem med tystnadskulturen, bygga förtroende är viktigt.
Projektering Lerbäcksleden, trygghetsskapande, tung trafik, påbörja Smidesparken när trafiken leds
om,
SCB, socioekonomiskt, 5 skolor sämre än Krylbo, två skolor som ligger otroligt illa till
socioekonomiskt, 4460 grundskolor. Gott betyg till polis och elever i åk 8 som känner sig otroligt
trygga.

6: Droganalyser i avloppsvatten


Se bilaga, vad vill vi mäta, vilka substanser, indikator för droganvändning, skapa ett
"nollvärde/lägesbild", kan detta ske länsvis? Ort/delområden/. Beställ provtagning.
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7: Hur angripa narkotikasituationen på kort och lång sikt




Skapa ett nuvärde genom provtagning, medborgarlöftet, kunskapshöjande aktiviteter inom skolor
och föräldrar. Utbildningsinsats på kort tid. Attityder, låg förståelse för skador som orsakas av
droger, Hur fick vi folk att sluta röka? Källkritik är viktigt för att motverka attityder som sprids på
sociala nätverk. Ökad kunskap bland vuxna är viktigt. Se p4.
ANDTS-programmet kopplas i detta. Tobaksfri skol-, arbetstid. Tobaksfriskola.nu

8: Övriga frågor







Kommunikation efter mötet är viktigt. För att nå ut till allmänheten om allt bra som genomförs.
Klottersaneringsavtalet klart.
Vinnova, Filip, Trygga Sverige och Svenska stadskärnor, analys klar, workshop, handlingsplan med
punkter, styrgrupp/samverkansgrupp, arbete med handlingsplan, Avesta först ut i länet, tryggare
och säkrare centrum, Lst driver projektet. Filip skickar ut analys och handlingsplan, bra driv i
kommun
LI, föreningslivet, sommaraktiviteter, stor satsning, 1500 tkr avsatt till föreningslivet, Krylbo IP som
exempel, bra samarbete med skol IP
Thomas informerar om högre tendens av gängkriminalitet, snabba cash istället för arbete,
samverkan mellan Polis och skola.

