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Ärenden:
1. Föregående möte

Lars Isacsson går igenom föregående protokoll. Susanne Lindström förtydligar att EST är en
modell, inte ett projekt. Protokollet läggs till handlingarna.
2. Polisen, information: aktuella händelser

Susanne Lindström berättar att Polisen har antagit en operativ inriktning där de genomför
pedagogiska luncher på Åvestadalsskolan, fotpatrull i skolor för att möte skolungdomar,
genomför medborgardialoger samt har fotpatrullerat i Krylbo och pratat med handlare där.
Under vecka 50 är det nationell trafikvecka med fokus på alkohol och droger i trafiken – polisen
kommer genomföra nykterhetskontroller av trafikanter.
Polisen varit i kontakt med kommunens integrationsenhet och Polisen vill starta en föräldragrupp
i Avesta för att arbeta brottsförebyggande, och har därför haft ett uppstartsmöte med
integrationsenheten samt varit på studiebesök i Borlänge, Tjärna ängar, där det finns två
områdespoliser. Man kommer ordna möten under våren med mammor, till hösten med pappor.
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Händelser med postort Krylbo har följts upp för vecka 38-48, man ser att polisen besökt Krylbo
flera gånger under perioden, mycket i förebyggande syfte för att vara synliga i området.
Diskussion om frågan om man ska drogtesta avloppsvatten, bland annat Gävle kommun har
genomfört tester.
Lars Isacsson berättar att Dalaidrotten kommer ha 2,5 tjänster som konsulenter i Avesta från och
med årsskiftet. Halvtidstjänsten kommer att jobba med Skol-IF, något som Avesta redan idag
arbetar bra med.
Thomas Nordström: Det har varit stölder och stök i Koppardalen i anslutning till hallen och
fritidsgården. Polisen har haft kontakt med fältsekreterare och Gamla byn. Klagomål på
motorburen ungdom i Åsbo och området vid bilprovningen. Det har varit en knivskärning i
samband med krogbesök. Inbrott på Domarhagen. Under en husrannsakan har iPads och bärbara
datorer hittats. Skadegörelse på Karlboskolan, troligtvis med hjälp av glashammare. Ökad nivå av
klotter i Krylbo och Karlbo, troligtvis samma person/er som ligger bakom. Polisen har driftsatt
övervakningskameror i Krylbo och fått många positiva tillmälen från allmänheten. Kamerorna är
i drift i 90 dagar till att börja med, men det blir eventuellt förlängt. Kamerorna har redan nu
dämpat skadegörelsen i området.
Åvestadalskolans rektor har sett eskalering av stölder där man bryter upp skåp och stjäl jackor.
Polisen framhåller att det är viktigt att man anmäler brott även om det inte leder till åtal, då vet
polisen var de ska sätta in resurser.
3. Kommun, information: Omsorg, Bildning, Teknisk Service, Säksam, GBAB

- Säkerhetssamordnare Filip Mauritzsson presenteras, han började sin tjänst i oktober 2019.
- Stödcentrum för unga brottsoffer, uppsägning av avtal. Carina Johansson berättar att
samverkan inte har fungerat enligt avtalet. Samverkan behövs men på ett annat sätt, varför
avtalet sägs upp.
- Tryggt centrum, samtal kring erbjudandet från Länsstyrelsen. I förra veckan genomfördes
en stadsvandring. Kommunen ska gå in med 90 000 kronor år 2020 och 2021, projektet
finansieras också av Vinnova, besked kommer i februari-mars. Kommunens finansiering
löses inom egen budget. Under stadsvandringen där stiftelsen Tryggare Sverige och
Svenska stadskärnor deltog tittade man på nio punkter, exempelvis belysning och buskage.
Utöver säkerhet tittar man på platsens attraktivitet. Länsstyrelsen ansöker till Vinnova om
medel för projektet, stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska stadskärnor deltar.
- Det har varit en del NMR-klistermärken runt Karlfeldtsgymnasiet.
- Mycket skadegörelse och klotter på skolor, väldigt mycket glaskross.
4. Övriga frågor:

- Uppföljning av medborgarlöfte: Thomas Nordström och Jimmy Stenberg har tittat på olika
samverkansstrukturer. Man vill strukturera och fokusera kring vissa utvalda individer. Brå
blir styrgrupp men inte beslutsfattande. Samverkansförslaget utvecklas i bilaga till
protokollet. Brå ställer sig positiva till samverkansmodellen och att vara styrgrupp.
- Fråga väcks om interkommunal klottersamordnare, det vill säga en tjänst som flera
närliggande kommuner skulle kunna samverka kring. Även frågan om att wrappa elskåp för
att minska klotter tas upp, som Helsingborg har gjort. Luleå kommun har en tjänst som
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samordnar klottersanering. Det är svårt för fastighetsägare, både privata och offentliga, att
upptäcka och få rapporter om det klotter som sker, dessutom är det inte alltid saneringen
blir bra gjord. BRÅ anser att det är viktigt att få med privata fastighetsägare att de måste se
till att sanera sina fastigheter så fort som möjligt. Anders Friberg tar med frågan om
samverkan till kommunchefsmöte för FAHNS-kommunerna.
- Brottsförebyggandesamordnare, en person som man delar mellan kommunerna. Är det en
skild tjänst från säkerhetssamordnare? Kan BF-samordnaren vara även klottersamordnare?
Diskussion om frågan.
- Ska lokala Brå bjuda in fastighetsägare till Brå för att förbättra samverkan kring exempelvis
klotter och tryggare centrum?
5. Nästa möte

- Fastställande av 2020 års mötesplan
19 mars 13:00
20 maj 13:00
7 september 9:00
11 december 9:00
- Punkten 3 byter namn till Lägesbild vid kommande möten
- Kommunikatör Erica Hallgren bjuds in till kommande möten för att kunna sprida
information från Brå

