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Ärenden:
1. Inledning och presentation
Alla närvarande presenterar sig och berättar kort om sina arbetsuppgifter.
2. Polisen, information om aktuella händelser
Kommunpolis Thomas Nordström redogör för aktuella händelser i kommunen de senaste
månaderna. Antalet anmälda brott har legat stabilt för året till och med augusti. Polisen ser en
liten ökning av anmäld skadegörelse, vilket kan bero på högre anmälningsfrekvens mot klotter
och skadegörelse mot bilar i Krylbo.
Rättegång gällande mordet på en ung kvinna i Avesta pågår i tingsrätten, rättspsykiatrisk
undersökning av den åtalade pågår.
Ungdomsgäng i lägre tonåren från både Avesta och närliggande kommuner har skapat oro och
det har förekommit flera fall av misshandel ungdomarna emellan. Polisen kontaktar alltid
föräldrar och socialtjänst i dessa ärenden.
På kort tid har två rån mot Hemköp i Avesta begåtts. Fyra personer är häktade, samtliga kända
av polisen sedan tidigare. Polisen önskar att samordnade insatser på individnivå skulle sättas in
tidigare för att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet. På den övergripande och
informativa nivån fungerar arbetet bra.
Narkotika är fortfarande ett stort problem i kommunen, främst handlar det om cannabis och
receptbelagd medicin. Polisen ser att bruk av cannabis har blivit normaliserat bland unga och
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önskar att Avesta kommun arbetar mer aktivt med tobaksfri skoltid då tobaksförebyggande
arbete även visat sig fungera narkotikaförebyggande. Avesta kommun tillämpar redan rökfri
arbetstid för sina anställda men polisen vill att man går längre och arbetar helt tobaksfritt,
vilket då skulle innefatta även snus.
EST – Samverkan Krylbo: Förkortningen EST står för Effektiv Samordning för Trygghet. Det
är ett projekt som polisen genom projektledare Susanne Lindström driver. Polisen har
definierat det geografiska område i Krylbo som de ska arbeta med inom projektet och börjar
arbeta i liten skala genom att knyta kontakter med lokala aktörer, exempelvis handlare.
Visionen är ett tryggt Krylbo med en brottslighet som inte avviker från normalnivån i Avesta
kommun. Polisen vill vända den negativa utvecklingen som skett i delar av Krylbo och få
minskad brottslighet gällande vissa typer av brott som leder till ökad upplevd otrygghet hos
invånarna. De brott som polisen främst kommer fokusera på är bränder, klotter, våld utomhus
och trafik. Polisens närvaro och synlighet ska öka i området. I nuläget samarbetar polisen med
hyresvärden KrylboHus och kommunens säkerhetssamordnare, på sikt kommer även
exempelvis socialtjänst och skola ingå i samarbetet. Det är viktigt med kommunikation internt
och externt gällande lägesbilder och bedömning och inom projektet ska man arbeta med att
utveckla dialogen internt inom polisen mellan enheter och anställda. Redan genomfört arbete i
projektet är bland annat ett möte med KrylboHus, möte med kyrkans personal i Krylbo samt
besök i butiker. Projektledaren har haft uppstartsmöte med säkerhetssamordnare, VD för
KrylboHus, kommunpolis och områdespolis.
3. Uppföljning av medborgarlöfte
Medborgarlöftet som Polisen och Avesta kommun undertecknat gäller till och med den 31
december 2020. Löftet innebär att Polisen och Avesta kommun ska: ”Starta upp en lokalt
strukturerad samverkansgrupp mellan socialtjänst, skola och polis, med fokus på
brottsförebyggande insatser för barn och unga. I arbetet ingår dessutom också att ta fram ett
gemensamt styrdokument.” Löftet undertecknades den 21 mars 2019. Jimmy Stenberg på
socialtjänsten har påbörjat arbete med att ta fram ett styrdokument och samverkansgruppen
kommer att sammankallas under hösten.
4. Kommuninformation. Bildning, teknisk service, säksam, GBAB, VA
GBAB: Ska rapportera in incidenter en gång i månaden. Flera rutor krossade på
Åvestadalskolan. Vill hitta en strukturerad form för att samla rapportering av
skadegörelseärenden.
Bildning: På Johan-Olovsskolan har det varit problem med buskörning på skolgården, nu har
man satt upp betongsuggor för att stävja problemet. Krossade rutor på Åvestadal. På
Markusskolan har barn i lägre tonåren klistrat klistermärken från Nordiska motståndsrörelsen,
NMR, handlingen är polisanmäld och klistermärkena borttagna.
VA: Skadegörelse på ett tält på återvinningscentralen. När den nya återvinningscentralen med
riktigt skalskydd och kameraövervakning är klar kommer risken för att händelsen upprepas att
minska. Det har varit inbrott på reningsverket där någon stulit lyftutrustning. En person har
kört en genom avspärrning för VA-arbete på Källstigen. Inga personskador.
Tekniska: Önskemål från Polisen om att se över klottersaneringsrutiner, verkar inte fungera
med borttagning inom 48 timmar.
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5. Övriga frågor
Tor Lundberg, BRÅ-samordnare på Länsstyrelsen Dalarna informerar om ett Vinnovaprojekt han driver under hösten 2019, Samverkan för trygga platser. Han gör en förfrågan om
Avesta vill vara pilotkommun i projektet. Projektet utgår från att arbeta med social prevention
via platser istället för individer. De vill får svar på hur man kan förändra en plats så att den blir
säker och folk känner sig trygga. Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland, Tryggare Sverige
och Svenska stadskärnor samarbetar i projektet. Projektet utvecklar en ny samverkansmodell
baserad på en kombination av Tryggare Sveriges erfarenheter inom trygghetsfrågor och
Svenska stadskärnors arbete med platsutveckling.
Upplägget för Avestas medverkan är att projektets aktörer besöker Avesta och tillsammans
gör man en platsvandring i ett utpekat område. Syftet är att inspirera till ett fortsatt arbete
kring trygghet och platsutveckling. Analys görs av platsen och förslag lämnas till kommunen.
Kommunen behöver tillhandahålla viss information och nyckeltal samt samla rätt aktörer till
dagen, exempelvis kommunledning, fastighetsägare, näringsliv, kommunalråd.
6. Nästa möte
-

Uppföljning av Trygga Krylbo som stående punkt på dagordningen
Se över klottersaneringsrutiner
Kameraövervakning: regelverk och var ligger ärendet om gågatan
William Wikström, projektledare Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete

Mötet sker den 5 december.

