Anteckningar
Brottsförebyggande rådet
Tid:

Den 21 maj 2021 klockan 9:00 – 10:20

Plats:

teams

Närvarande:

Lars Isacsson, (S), ordförande
Susanne Berger, (S)
Johan Thomasson, (M)
Mikael Jansson,
säkerhetschef/resultatenhetschef
Björn Hansson, förvaltningschef,
bildning
Carina Johansson,
förvaltningschef, omsorgen
Roland Lindén, enhetschef,
omsorgen
Susanne Lindström, polisen
Thomas Nordström, polisen
Anders Kilström, kommundirektör
från 09:45
Tindra Gräsberg och Maya
Owetz, Karlfeldtsgymnasiet
punkt 4

Ärenden:
1. Föregående möte
Anteckningar från föregående möte gås igenom
2. Digital trygghetsvandring
Finns nu en e-tjänst där invånare kan lämna information om vilka platser som upplevs som
otrygga eller skräpiga. I e-tjänsten finns möjlighet att markera på karta liksom att beskriva med
ord. Det går också att välja om återkoppling önskas eller inte. Mikael Jansson menar att det är
ett bra komplement till appen för felanmälan. Susanne Lindström tänker att det kan vara bra
input i planeringen för trygghetsvandringar.
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Carina Johansson lyfter att det vore bra om det också fanns möjlighet att lämna information i
tjänsten när något relaterat till trygghet upplevs som positivt.
3. Medborgarförslag om buskörningen på Åsboområdet
Bifogat finns förslag från kommunkansliet på yttrande från BRÅ. Lars Isacsson menar att det
alltid är tråkigt att svara att det inte är möjligt att vidta åtgärder då det lätt uppfattas som att
kommunen nonchalerar problematiken, vilket inte är fallet. Ätgärder är på gång, Avesta
park&trädgård har fått i uppdrag att sätta upp en bom och tekniska undersöker möjligheten
till trafikhinder på cykelbanorna.
Vid kännedom om att det kommer att vara en större träff där har KSAU möjlighet att fatta
beslut i enlighet med pandemilagen om att man inte får samlas där.
4.Trygghetsundersökning, skolarbetsprojekt
Maya Owetz och Tindra Gräsberg från Karlfeldsgymnasiet föredrar den undersökning om
trygghet de gjort. En enkät om 10 frågor har skickats ut och drygt 100 svar, med
kommentarer, har kommit in. Det visade sig att en stor andel elever upplever skolan som en
otrygg plats. Det som befaras är att utsättas för slagsmål, sexuella kränkningar och bråk. Det
finns regler för uppförande, men det blir inga konsekvenser vid regelbrott. Eleverna menar att
det i sin tur ger unga en uppfattning om att regelverk inte måste följas. De önskar en ordentlig
undersökning samt därefter ett systematiskt arbete för att förbättra tryggheten på skolan.
Samtliga deltagare i BRÅ är imponerade av arbetet som gjorts!
Thomas Nordström tar gärna del av materialet mer i detalj. Björn Hansson tackar för
föredragningen och ett gediget projektarbete. Tryggheten på skolorna går i cykler men att
elever känner sig otrygga i skolan är inte acceptabelt. Åtgärder pågår men ytterligare kommer
att vidtas med anledning av projektet. T ex kommer Maya och Tindra bjudas in till träff med
rektorerna.
Också Susanne Lindström är intresserad av att ta del av materialet.
Lars Isacsson understryker vikten av att de vuxna i skolan reagerar på oönskat beteende.
5. Aktuellt läge Trygga Krylbo
Generellt lugnt, men indikationer på droganvändning långt ner i åldrarna. Samverkan fungerar
bra mellan polis, skola och socialtjänst. Myndigheterna har gemensam lägesbild. En
målsättning är att kunna genomföra krylbodagen som planerat den 25 september.
Lars Isacsson informerar om att Delegationen mot segregation, Delmos, beviljat medel till
projektet Jämlikt Krylbo.
Planeras för en pressträff inför sommaren för att kommunicera det positiva som händer i
samverkan mellan myndigheterna i Krylbo, då kan också projektledaren för Tryggare Krylbo
få möjlighet att presentera sig.
Björn Hansson informerar om att det planeras en coronasäker återinvigning av
Åvestadalskolan den 2 juni.
6. Drogtester i avsloppsvatten
Mikael informerar om att arbetet pågår, prover är tagna och kommer att skickas för analys
inom kort.
7. Busstation, trygghetsskapande åtgärder
Mikael har haft möte med regionens fastighetsförvaltare, Kerstin Eriksson. Stationsbyggnaden
är stängd utifrån bestämmelserna i pandemilagen, men det finns också problem med
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droghandel på bussar och på busstationen. Frågan kommer att diskuteras vidare i Tryggt
centrum gruppen.
8. Embrace – verktyg för trygghetsfrämjande arbete
Verktyget är säkert bra, men kostar en del. Bedömningen är att avvakta då det går att följa det
trygghetsfrämjande arbetet utan verktyget.
9. Aktuellt läge i verksamheterna
Thomas Nordström, polisen, informerar om att det sker öppen droghandel i centrum och runt
Marcusskolan. Den registrerade brottsligheten är strax under prognosen.
Det finns ett utbildningsbehov hos näringslivet gällande regelverket för ordningsvakter och
väktare, vilka befogenheter de har i sin yrkesroll.
Från socialtjänsten informerar Roland Lindén om att antalet anmälningar sakta ökar inom
barn och familj, gäller också våld i nära relation. Det kan vara ett tecken på den ”vårdskuld”
som kan uppkomma efter pandemin. Positivt är att fältarna har inlett samverkan med övriga
fältare i Dalarna, t ex finns de på bussarna till Borlänge. Bussarna är identifierade som en
försäljningsplats för narkotika vilket medför bekymmer, framförallt för de personer som får
läkemedelsassisterad behandling för sitt missbruk i Borlänge. Carina Johansson informerar om
att Dalarna regionalt troligen kommer att få projektmedel för att skapa ett länsövergripande
resurscentra mot våld i nära relation.
Björn Hansson informerar att flera elever reagerat starkt efter inbrottet och skadegörelsen på
gymnasiet. Det kommer också att bli kostsamt att återställa.
Mikael Jansson informerar om den pågående kampanjen ”plocka fimpar”.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

