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KÖPINCS KOMMUN

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet 2019-09-23, kl 09.00-1 0.45

Plats: Rådhuset.

Närvarande
Roger Eklund (ordf.)
Ola Saaw
Andreas Trygg
Göran Eriksson
Sara Schelin
Bjöm Vilhelmsson
Jan Sköldberg
Pernilla Einan
Helen Hammarlund
Pär Ellmin
Jan Häggkvist
Andreas Ahlsén
Peter Landin
Joshua Bender
Leo Pedersen
Marcus Olsson
Kajsa Landström

kommunstyrelsen
kommunstyrelsen
kommunstyrelsen
kommunstyrelsen
kommunchef
polisområdeschef
kommunpolis
kultur- och folkhälsa
utbildningsftirvaltningen
utbildningsfü rvaltningen
säkerhetschef
tf säkerhetssamordnare
Köpings Bostads AB
tekniska kontoret
samhällsbyg gnadsftirvaltningen
kommunikatör
sekreterare
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Ej närvarande

Mats Glimbrant, Maarit Verga, Pirkko Toivanen/Louise Jansson, Carolina Nässing.

1. Sammanträdets öppnande
Ordftiranden hälsar välkommen och ft)rklarar mötet öppnat.

2. Val av protokolljusterare
P ernilla Einan utses till protokollj usterare.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet20l9-05-24 godkänns och läggs till handlingarna.

4. Medborgarlöften och samverkansöverenskommelse 2019
Medborgarlöften och samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Köpings
kommun undertecknades den l5 april 2019. (Bifogades kallelsen)

Polisen: 70 aktiviteter noterade i TUVA kopplade till medborgarlöftena, 11 polis-

volontäruppdrag hittills i ar.
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TUVA: "Tillg¿inglig Uppfttljning vardagligen": Polisens system ftir att notera och ftilja
upp aktiviteter kopplade till medborgarlöftena.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

5. lnformation från kommunen
Inget som "sticker ut" ftir tillfÌillet.
Lite stökigt/oroligt vid ftirskolor/skolors utemilj ö samt skadegörelse.

Information från verksamheterna saknas. Rapportera till tf säkerhetssamordnare
Andreas Ahlsén, andreas.ahlsen@vmkfb.se

Pernilla Einan rapporterar att nattvandringarna under soÍrmaren har fungerat bra.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

6. lnformation från polisen
Summering av sommaren 2019
Bra sommar, hyfsat lugn. Stabil planering.

Stökigt bland vissa skolor, framfürallt Ullvi.

Samverkan, EST-konceptet

Fungerar som metod - bra kontakt mellan Polisen och kommunen.

Embrace - metodstöd/datastöd (rapporteringssystem/incidentrapportering) som ska

läggas till ftir kommunens verksamheter. Rapportörens inrapportering visas på karta.

Strategiskt arbete: rapporter ---+ strategisk lägesbild - orsaksanalys - problemområden
--+ åtg¿irder : 2020-ärs medborgarlöften.

Lägesbild

Uppdrag från minister Mikael Damberg: arbeta aktivt mot narkotika.

- Ullvigymnasiet: lugnare läge
- Bilbrand på Nygård: enskild händelse
- Kameraprojektet: polisen håller på och bygger upp en organinsation ftir inköp av

bevakningsutrustning, bl a ftir kameraövervakning av strategiska platser.

Brottsligheten i Köping

Lägesbild/statistik utdelas och kommenteras.
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Januari-augusti:
Ökning av inbrottsstölder - inbrott på ftirskolor/skolor under vinter/vår påverkar statistiken
Öt<ning av bedrägeribrott - Försäkringskassans "klumpanmälningar" påverkar statistiken

Bedrägeribrott är en brottstyp som ökar i hela landet.

Narkotikabrott: underrättelsetjänsltips styr arbetet - har under en tid varit styrd till andra orter i
ntirpolisområdet.

Våld i offentlig miljö: Minskar stort.
Inbrott i villa/radhus: 0 st.

Beslut
Brottsfiirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

7. B RA-sam o rd na rt¡ä nste n/sä ke rhetssa mo rd na rtjä nste n
Fredrik Borell har slutat sin tjänst i Köpings kommun.

Ny BRÅ-samornare och säkerhetssamordnare, Tomas Hoffman, tilltrader den 1 november

Under tiden täcker såikerhetssamordnaren für Arboga och Kungsör (placering i VMKF),
Andreas Ahlsén, upp delar av tjänsten.

Beslut
Brottsfiirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

8. Ungdomscoacherna, information
3 ungdomscoacher anställda sedan tre veckor tillbaka r samordnande resurs på

Fritidsgården.

Ungdomscoachernas bakgrund : kriminolo g, folkhälsovetare, socionom.

Coacherna ska bygga bärande relationer med ungdomarna, ha kontakt med fträldrar och

ftireningar. Coacherna är inte socialarbeterare eller poliser!

Målsättning: "ska försöka få varenda unge att lyckas"
- Få ungdomar att känna gott självftirtroende
- Få ungdomar att aktivera sig
- Få ungdomar att klara skolan och bli ansvarsfulla medborgare

Förebyggande och främjande arbete i samverkan med övriga kommunala förvaltningar.
Man kan inte ringa ungdomscoacherna och "lämna över "ett åirende.

Arbetsplats : hela civilsamhället.
Dokumenterar arbetet.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att en uppñljning ska presenteras fttr BRÅ vid kommande sammanträde
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9. lnformation om otrygga platser - synpunkter från webbenkät; Köpings
fysiska miljö
Uppdrag: Fördjupad Översiktsplan ftir Köpings tätort - webbenkät om Köpings fysiska
miljö.

Fråga: Vilken plats tycker du inte om att varapä?
Svar: Centrum och Nygård - kommentarer: otryggt, stökigt, bråkigt

Järnvägsstation - komentar: ofräscht

Tekniska kontoret: angående trasig belysning, mörka buskage o d - felanmal till
kommunen! (annars vet inte tekniska kontoret var åtgärder bör sättas in).

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera information till protokollet

10. Trygghetsvandring vid Scheele- och Karlbergsskolan
2l och22 oktober 2019, klockan 18.00-20.00.

Kl 18.00-19.00 Informationsträff i skolan med ftiräldrar, personal, m fl
Kl 19.00-20.00 Trygghetsvandring i skolans närmiljö.

Helen Hammarlund ftirankrar trygghetsvandringarna hos skolans rektorer och bokar lokal

Marcus Olsson ansvara för att en inbjudan sammanställs efter klartecken fran Helen H.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att genomftira ovanstående trygghetsvandringar.

1 l. Trygghetsvandring i Kolsva
Onsdag I 3 november 2019, klockan 1 8.00-20.00.

Kl 18.00-19.00 Informationsträff i Malmaskolan med ftiräldrar, personal, m fl
Kl 1 9.00-20.00 Trygghetsvandring från Malmaskolan till biblioteket.

Helen Hammarlund ftirankrar trygghetsvandringarna hos skolans rektor och bokar lokal

Marcus Olsson ansvara för att en inbjudan sammanställs efter klanecken från Helen H.

Beslut
Brottsft)rebyggande rådet beslutar

att genomfüra ovanstående trygghetsvandring.
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12. Sammanträdestider 2019
Man 18 nov kl 09.00-11.00 i Rådhuset

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera information till protokollet.

13. övriga frågor
Demo-film om Embrace: embrace-safety.se

14. Sammanträdets avslutn¡ng
Ordftiranden avslutar sammanträdet kl 10.45

sa Landström
sekreterare

r-)
É-c ?r*rt
Roge/Éklund
orddrande

Pernilla Einan
justerare


