Anteckningar
Brottsförebyggande rådet
Tid:

Den 10 september 2021 klockan 9:00 – 10:00

Plats:

teams

Närvarande:

Lars Isacsson, (S), ordförande
Blerta Krenzi (S)
Johan Thomasson, (M)
Tobias Åsell, kommundirektör
Carina Johansson,
förvaltningschef, omsorgen
Jan Vennberg, bildning
Mikael Jansson,
säkerhetschef/resultatenhetschef
Filip Mauritzson,
säkerhetssamordnare
Thomas Nordström, polisen

Ärenden:
1. Föregående möte
Anteckningar från föregående möte gås igenom
2. Motion från Katarina Andersson (M) och moderata fullmäktigegruppen om att
motverka näthat, nätgroming och mobbing.
Diskussion om hur remisser till BRÅ ska hanteras då flera i rådet har andra kanaler i den
kommunala organisationen. Rådet beslutar att delegera yttrandet till Thomas Nordström och
Filip Maurizson och att deras yttrande förs in i yttrandet från bildningsstyrelsen dit motionen
också är remitterad.
9. Aktuellt läge i verksamheterna
Tomas Nordström, polisen informerar om att den registrerade brottsligheten är rekordlåg. I
slutet av månaden släpps restriktioner för pandemin och då kan förväntas att våld relaterat till
krogbesök återgår till samma läge som före pandemin. Narkotikabrott är fortsatt prioriterade.
Filip Mauritzson går igenom en rapport som skickats till Länsstyrelsen, en översiksbild maj –
augusti. Där framgår att det fortfarande är läge rött för ANDT (alkohol, narkotika, doping och
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tobak). Rött läge innebär att Filip bedömer problembilden som omfattande och
återkommande.
Lars Isacsson berättar att Sveriges kommuner och regioner kommer att hålla utbildning om
hot mot förtroendevalda på nästa kommunfullmäktige.
Till Krylbodagen den 25 september har civilsamhället visat ett stort intresse för att medverka
vilket är väldigt positivt. Engagemang från medborgare och föreningar i ett område är en bra
grund för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete.
En strategi för att öka tryggheten i Avesta centrum är att förtäta så fler människor och företag
rör sig där.
Flera byggprojekt i olika stadier är på gång i hela kommunen, flera stora aktörer är
intresserade.
Mikael Jansson informerar om ett möte som varit med regionen och Gamla Byn AB gällande
fortsatta arbetet för tryggt centrum. Busstationen kommer att vara stängd ett tag till med
anledning av pandemin.
Tillsammans med Gamla Byn har kontroll gjorts runt skolor och bostadsområden i syfte att se
vad som behöver göras såväl för att öka tryggheten som för att snygga upp. Anmälningar om
nedskräpning i naturen har ökat något.
Det finns en del bekymmer med alkoholmissbruk i centrum och Anders Åkerström,
näringslivschef, har bjudit in fastighetsägare m fl till samverkansmöte då berusade människor
kan uppfattas som skrämmande för andra.
Provsvar på drogförekomst i avloppsvatten har nu kommit och svaret får betraktas som ett
nuläge, uppföljning framöver är planerad. Ett bra sätt att förhålla sig till nivån kan vara att
jämföra med andra kommuner.
Carina Johansson, omsorgsförvaltningen, berättar att föräldrautbildningar kan komma igång
igen nu när restriktionerna släpps. Det är ett prioriterat område eftersom forskning visar att
utbildning i grupp för föräldrar ger goda resultat. Vidare finns en ny överenskommelse i länet
gällande missbruk och samsjuklighet som nu ska implementeras.
En statlig utredning om huvudmannaskapet för missbruksfrågor ska lämna sitt förslag i
november.
Jan Vennberg, bildningsförvaltningen, berättar att introduktionsprogrammet på gymnasiet
startade förra veckan och att det varit lugnt. Skolan har nu en bättre förteckning över vem
som har vilket skåp samt att de som inte används ska förses med lås.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

