Anteckningar
Brottsförebyggande rådet
Tid:

Den 19 februari 2021 klockan 09:00-11:00

Plats:

Teams

Närvarande:

Lars Isacsson (S), ordförande
Susanne Berger (S)
Johan Thomasson (M)
Mikael Jansson,
säkerhetschef/resultatenhetschef
Anders Kilström, kommundirektör
Björn Hansson, förvaltningschef
bildning
Thomas Nordström, Polisen
Susanne Lindström, Polisen
Patrik Vallin, Polisen
Roland Lindén, enhetschef
omsorgsförvaltningen

Ärenden:
1. Patrik Vallin, Polisens regionala samordnare informerar om det regionala arbetet inom
polisen i brottsförebyggande arbete
2. Föregående möte

Anteckningar från föregående möte gås igenom.
3. Utskick gällande A-traktorer

Utskick om A-traktorer kommer göras via kommunens Facebook och skolans kommunikationsportaler,
exempelvis PingPong.
4. Aktuellt läge Trygga Krylbo och eventuell Krylbodag



”Grönt läge” i Krylbo i stort, lite oro bland ungdomar (gult), narkotika (gult). Brottsstatistiken
2020 visar en nedåtgående trend på alla signalbrott utom trafik och narkotika. Ökningen av
narkotikabrott beror på grund av riktade insatser från polisen.

Sida 2






Trygga Trappan, innebär att det ska vara rent och snyggt i trapphuset för att öka trygghet och
vara en del i brottsförebyggande arbetet, Ponsbachs väg 24 har valts ut. Det kommer gå ut
infoblad samt enkät på olika språk till de boende.
Grannsamverkan i flerfamiljshus diskuteras på Luxvreten.
SSPI, skola socialtjänst polis individ, har inletts. Bra samarbete kring ungdomar som det finns oro
för.
Krylbodagen blir 25 september. Kommer anses som en allmän sammankomst och vara
tillståndskrävande. Kommunen kommer stå som sökande, Kerstin Eriksson inblandad.

5. Drogtester i avloppsvatten, status

Mikael Jansson har varit på en föreläsning med företaget RISE of Sweden som gör mätning och rapport.
Förslaget är två 24-timmarsprov som görs fyra gånger under året, både vardagar och helger eller i samband
med storhelger. Det är även möjligt att göra 7-dagarstest. Analyserna tar hänsyn till den
förskrivningsfrekvens av läkemedel som finns i kommunen kontra den koncentration av läkemedel man
hittar. Fördelar med testet är att vi får ett resultat på populationsnivå som är anonymt och visar på
rutinmässig användning. Nackdel blir å andra sidan att det inte ger någon information om ålder eller andra
individfakta. Kostnad: cirka 3 000 kronor per prov.
6. Aktuella frågor i verksamheterna

Polisen: Fokus på unga på väg in i brottslighet. Arbetar med individsamverkan och orosanmälningar.
Polisen har extra koll på gallerian där det varit mycket ungdomar. Det har kommit ett nationellt
beslutsstöd för att arbeta med motorburen ungdom. Man försöker att arbeta förebyggande och på plats
genom böter där det behövs. Risk för barn/ungdomar som saknar sysselsättning under sportlovet. Polisen
planerar insatser.
Bildningsförvaltningen: Brand på Markusskolan, arbete pågår från polisens sida för att hitta den skyldiga.
Pedagogerna nöjda med för polisens insatser. Drogproblematik tas på allvar av både skola och polis och
man samverkar kring frågan.
Omsorgsförvaltningen: Högt tryck på anmälningar om att ungdomar som är hemma för distansstudier har
det jobbigt. BUADs arbete svårt eftersom det inte går att ha arrangemang just nu. En anställd ska utbildas
i medling under mars och därefter fungera som brottsofferstöd. Viss oro för hur Horndal som ort
kommer påverkas när Migrationsverket stänger sina boenden. Migrationsverket har skickat brev till de
som bor i deras anläggningar om att de kommer flyttas men inte när och inte var de kommer flytta till.
Tekniska: Klottersanering sker löpande. Ny grind har satts upp vid Brunnbäck för att hindra motorfordon
på området.
7. Samverkansöverenskommelse

Medborgarlöfte: Löpte ut 31 december, lovat att man skulle bygga upp samverkan kring individer, det har
man uppfyllt det genom SPPI. Polisen efterfrågar en enkät till kommunens anställda om vad de tycker
Polisen ska jobba med. Nytt löfte blir troligen en lokal narkotikastrategi.

