
+ röprNcs KoMMUN

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet 2019-03-06, k¡ 09.00-1 0.50
Plats: Rådhuset.
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Närvarande
Roger Eklund (ordf.)
Annasarah Pavasson
Pemilla Einan
Helen Hammarlund
Lena Norberg
Jan Häggkvist
Peter Landin
Joshua Bender
Susanne Nilzon
Ola Saaw
Sara Schelin
Björn Vilhelmsson
Jan Sköldberg
Fredrik Borell
Kajsa Landström

kommunstyrelsen
vård- och omsorgsfürvaltningen
kultur- och fritidsftirvaltningen
utbildningsftirvaltningen
Centrumftireningen
säkerhetschef, Köpings kommun
Köpings Bostads AB, kI09.20-10.50
tekniska kontoret
stadsarkitektkontort
kommunstyrelsen
kommunchef
polisen
kommunpolis
såikerhetssamordnare
sekreterare
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Ej närvarande

Conny Hall, Göran Eriksson, Robert Koivunen, Andreas Trygg, Maarit Verga och
Carolina Nässing.

1. Sammanträdets öppnande
Ordfüranden hälsar välkommen och ftirklarar mötet öppnat.

2. Y al av protokolljusterare
Pernilla Einan utses till protokolljusterare.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2018-ll-22 godkänns och läggs till handlingarna.

4. lnformation från kommunen
Nanoutbildning i informationssfüerhet har påbörjats ftir kommunens anställda.
Utbildningen, som startade med ett falskt mail, kommer att pågå under 20 veckor

Händelser i kommunen
Skadegörelse, glaskross och klotter, på skolor och i badhushallen.

,æ 'L Senast ändrat: 201 9-03-1 I
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Information
Den I april20l9 träder en ny lag, Såikerhetskyddslagen, i kraft. Den nya lagen
medftir bl a att kommunen ska kunna ta emot och fürvara hemliga handlingar.
Säker ft)rvaring fÌirbereds.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

5. lnformation från polisen
Bemanningen i lokalpolisområdet
Tillbaka till normalläge. Inga vakanser i ftirhållande till budget. Verksamhet utifrån
de resurser polisen har. Den nationella satsningen på fler poliser märks inte åin -
utbildning pågår.

Operativa lägesbilden i Köping
- Generell bild: Hyfsat bra, lugnt just nu. Några individer häktade.
- Brottslighet kopplad till narkotika: oklart hur den organiseras i nuläget.
- Oidentifierad oro kring ungdomar: ungdomar som uppehåller sig på offentliga
platser och stör ordningen (Hemköp, Karlbergsbadet, Folkets Hus). Riskmiljöer
ftir ungdomar. Gemensam lägesbild med kommunen. Kultur- och folkhälsa
informerar om det är stora mängder ungdomar på ungdomsgården. Personalen
hinner inte prata med alla.

Kameraövervakning
Projekt: Varje lokalpolisområde kommer att erhålla ett antal kameror ftir ut-
placering på strategiska ställen. 1 polis ansvarig ftir projektet i Västra Mälardalen.

Framtagande av övergripande strategisk lägesbild
Basen ftir fortsatt samverkansarbetet, kommande samverkansöverenskommelser
och medborgarlöften.

Tidplan: Kv I - underlag till lägesbild (brottsstatistik, BRÅ-rapporter, medbor-
gardialoger, trygghetsundersökningar, medarbetardialoger m m.

Kv 2 - lägesbild

Kv 3 - analysera, prioritera och besluta (medborgarlöften).

Kv 4 - aktivitetsplanering

Undersöka och kartlägga hur organiserad brottslighet påverkar lokalsamhället (har
vi problem, vad har vi ftir problem, vilka skapar problemen, var sker den
kriminella verksamheten, hur tar sig problemen uttryck).

Brottsligheten i Köping
Lägesbild/statistik utdelas och kommenteras.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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6. Rapport från Tryg g hetsvand ri ngen 2O1g-1 1 -20
Skriftlig rapport bifogades kallelsen.

Identifiera brister - Vidta/besluta om åtgärder ---'Uppfttljning på nästa BRÅ-
möte. Tekniska kontoret ansvara für flera punkter - samordning genom Robert
Koivunen, BRÅ-samordnare.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

7. Trygghetsmiljonen 201 9
EST = Effektiv Samordning för Trygghet.
Systematiskt kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan
ftir ftirebyggande arbete. Identifiera vad och var brott sker.
Arbete med att utse nyckelpersoner pågår.

Kameraövervakn¡ng
- Samordning med polisen, kan administreras och

skötas av polisen.

Barn- och ungdomscoacher
Annonsering inftir rekrytering pågår.

100 tkr

100 tkr

800 tkr

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

8. Medborgarlöften 2018, avstämning
Polisen har jobbat genom TUVA - ett digitalt system für inrapportering av
åtgärder kopplade till medborgarlöften via en app.

Beslut
Brottsftjrebyggande rådet beslutar

att notera information till protokollet

9. Medborgarlöften 2019
Förslag från polisen: 2018 års medborgarlöften fìirlängs och uppdateras inför 2019.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att delegera till ordftiranden att underteckna medborgarlöften for 2019.
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10. Medborgardialoger, våren 2019
Kommunen kommer tillsammans med polisen att bjuda in till medborgardialoger i
Köpings tätort, Kolsva, Munktorp, Himmeta, Odensvi och V Skedvi.

Tema: Trygghet och Kommunens nya mål fr o m 2020.

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera information till protokollet

1 1. Sammanträdestider 2019
Förslag:
Fre 24 maj kl 09.00-11.00 i Rådhuset
Man 23 sep kl 09.00-11.00 i Rådhuset
Man 18 nov kl 09.00-11.00 i Rådhuset

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att fastställa ftireliggande fìirslag på sammanträdestider 2019.

12. övriga frågor
En kommunikationsplanlkommunikationsstrategi ftir BRÅ ska tas fram.

I 3. Sammanträdets avslutn¡ng
Ordftiranden tackar ftir ett bra möte och ftirklarar sammanträdet avslutat.

{ /¿,*
Kajsa Landström
sekreterare

Pernilla
justerare


