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Brottsförebyg gande rådet KS 2018/

B rottsfö rebyg gan d e rådet 2018-02-05, kl 08. 30- 1 0.20

Plats: Rådhuset.
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Gäster
Johan Robertsson Lind Samordnare Områdesutveckling & Integration,

Köpings Bostads AB

Ej närvarande. Sassa Carlström, Conny Hall, Sverker Lindberg, Maarit Verga
och Bjöm Wilhelmsson.

l. Sammanträdets öppnande
Ordftiranden hälsar välkommen och ftirklarar mötet öppnat.

2. Y al av protokol lj usterare
Pernilla Einan utses till protokollj usterare.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet2}l7-ll-z3 godkänns och läggs till handlingarna.

4. lnformation från kommunen
Såikerhetschef i Köpings kommun informerar om ett antal inbrott, bl a vid Ullvi-
gymnasiet och Karlbergsskolan, med mycket skadegörelse, såsom glaskross och
klotter. Ett antal åtgärder är vidtagna ftir motverka fler inbrotlskadegörelse.
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Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

5. lnformation från Köpings Bostads AB
Samordnare Områdesutveckling & Integration, Köpings Bostads AB, informerar
om Integrationsproj ektet och Innanförskapslinj en.

Utvecklingsmål : minskat utanftirskap bland KBAB : s hyresgäster
Projektmål: l.Påskyndadboendeetableringsprocess

2. integrations- och inkluderingsåtgÈirder en naturlig och be-
stående del av KBAB:s organisation och dagligaverksamhet

Innanfi)rskapslínjen:- I handledare - I praktikant
- utbildning ftir handledare
- 3 månaders praktik/handledning
- 2 omgängar per är á 15 praktikanter
- matchning mot KBABs kravprofil, intervjuer med kan-

didater
- samarbetspartners : Arbetsftirmedlingen, Social & Arbets-
marknad, Kompetenscenter.

"Vi på KBAB vill med Innanftirskapslinjen ge praktikanter möjlighet att öva
svenska, introduceras till yrkeskunskaper och arbetsplatskultur, bygga upp ett
nätverk av såväl privata som yrkesmässiga kontakter och få gedigen kunskap om
bo stadsmarknaden, fasti ghetsftirvaltning o ch aktuell lagstiftning".

Projektet "Sítuøtíonsanpøssat trygghetsarbete'
- Informella ledare och betydelsefulla personer inom den somaliska diasporan

identifi erade och rekr¡erade
- Aktivt arbete med polis och socialtjåinst
- Empati, reciprocitet och beaktande av motpartens perspektiv utgångspunkt ftir

strategi och metodik
- Exempel på resultat: - identifiering och korrigering av missftirstand och fel-

aktiga uppfattningar
- samverkan mellan gruppen och polisen
- rekr¡ering till och visat intresse ftir polisens volontär-
verksamhet

- utbildning av KBAB, polisen (och socialtjänsten) i
somalisk rättstradition och rättskipning

- utbildning av gruppen i metodiskt brottsfürebyggande
arbete, straffrätt m m

Projektet "Kvinnor som rìskgrupp och möjlighet"
- cirkelledare, polis och brandman (kvinna) rekr¡erade
- fokus på kvinnor i utanfürskap, mödrar och "pensionåirer"
- rekrytering av deltagare pâryår, kontakter i den somaliska diasporan, f n 10 del-
tagare
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'1 000 ögon och I 000 äron"
- nyttjande av befintlig kunskap och den personal som har djup och aktuell
kunskap om kommunens olika bostadsområden - normalbild, awikelser,
ökningar, minskningar och nya fenomen

- enkel dokumentation och rapport - fotografering och mms med tids- och
adressangivelse etc innan sanering, rengöring eller reparation

- inga personuppgifter - endast observationer och spår, t ex klotter, skadegörelse
eller lämningar efter missbruk och annan brottslig verksamhet.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

6. 2017 års handlingsplan
BRÅ-samornare informerar om att arbetet under 2017 har löpt på enligt plan, men
undantag ftir arbetet med tobaksfrågan. Frågan har nu lyfts och är aktuell både uti-
fran att ungdomama själva pätalat att tobak är en av de viktigaste frågorna ait ar-
beta med och ftir att ftirändringar i lagstiftningen är på gang att genomfüras. I den-
nafrâryatir skolan en nödvändig samarbetspartner. Ärendet ska även aktualiseras i
Ungdomsfullmäktige.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att till nästkommande möte ska en skriftlig rapport av åtgärder och
aktiviteter utifran 2017 ärs handlingsplan sammanställas.

7. 2017 års Samverkansöverenskommelse 2 samt Medborgarlöften
Medborgarlöften 2017
Med tidigare samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund for
fortsatt arbete lovar Köpings kommun och polisen aÍt arbeta ftir att ftirebygga
brott och öka tryggheten i Köping.

Detta gör vi genom att:
- Köpings kommun och Polisen lovar gemensamt attarbetamed trygghetsskapan-

de insatser på Nygardsområdet. De trygghetsskapande insatserna ska i hög grad
involvera de som bor och verkar i området.

- Polisen lovar att under året öka sin närvaro och synlighet på Nygårdsområdet
genom att fotpatrullera och finnas tillgängliga i området.

- Polisen lovar att vid minst fyra tillftillen under året genomfüra trygghetsskapande
åtgärder på Nygårdsområdet genom riktade polisiåira insatser innefattande fot-
patrullering ftirstärkt med polisvolontÈiruppdrag

- Polisen lovar att arbeta med att motverka narkotika på Nygårdsområdet i syfte
att uppdaga narkotikabrott och därigenom möjliggöra stöd- och vårdinsatser.

Vr¿



4 (s)

- Köpings kommun lovar att besöka de ftireningar som är verksamma på området
ftir informationsutbyte i syfte att skapa dialog och kunskap om vilka fortsatta
åtgåirder som behöver utfüras enl. punkt 1.

- Köpings kommun lovar att arbeta ftir att involvera näringslivet i Nygårds-
projektet i syfte att i dialog skapa kunskap om vilka fortsatta åtgtirder som

bedöms nödvändiga enl. punkt 1.

- Utifrån tidigare medborgarlöften lovar Köpings kommun att fortsätta med att
skapa tryggare belysning i Köping samt

- Att under året fortsätta det ftirebyggande arbetet mot cykelstölder. Kommunen
kommer att fortsätta arbetet med kameraövervakning av cykelparkeringen på

stationsområdet i syfte att ñrebygga cykelstölder på denna särskilt utstta plats.

BRÅ-samordnare och polis informerar om vad som genomfürts under 2017.

Beslut
Brottsforebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att till nästkommande möte ska en skriftlig rapport av åtgärder och
aktiviteter utifran 2017 ârs medborgarlöften sammanställas.

8. Cykelprojektet
BRÅ-samordnare ska sammanställa en skriftlig rapport till nästkommande möte.

9. 201 I års Samverkansöverenskommelse och Medborgarlöften
Awaktas med anledning av resurssituationen inom polisen.

10. Informat¡on från polisen
Lägesbild: - 10 ingripande poliser samf 2-3 utredare är utlånade till Västerås

- endast akut verksamhet kan bedrivas.

Problemområden: bostadsinbrott, narkotika, skadegörelse (glaskross).

Kommande utmaningar: - ordningsproblematik i offentlig miljö
- ordningsproblematik kring krogar
- valår
- ledningscentral flyttar från Västerås till Uppsala och
blir gemensam für 3 län fran och med maj - lokal ftir-
ankring går förlorad.

Resursläget: Operativa ftirmågan i Västra Mälardalen har minskats med 1/3-del.

Beslut på regionmöte ftirra veckan: hitta formerþlanerer ftir att åter-
ställa normalt resursläge i regionen!
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Prioriteringar nåir resurserna återvänder:
- riktad verksamhet
- gatulangningsgruppen (narkotika)
- områdesproblem på Nygård
- ordning- och säkerhet i offentliga miljöer
- krogmiljön
- samverkan
- öka utredningsfürmågan
- kompetensutbildning (brott i nåira relationer, hatbrott, hot och våld mot ftir-
troendevalda)

- extremism

Brottsstatis tik 20 | 7 ft r lokalpolisområde Västra Mälardalen utdelas.

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet

I l. Sammanträdesplan 201 8

BRA-AU BRA
9 apr 08.30-10.30 24 maj 10.00-12.00

27 aug 08.30-10.30 19 sep 13.15-15.15
22 0kt 08.30-10.30 22nov 10.00-12.00

12. övriga frågor
Centrumftireningen: Butikerna i centrum har tagit initiativ till namnlista fÌir att
bevara ordningsvakt i centrum.

Förslag: arrangera en träff mellan polisen och butikerna i centrum.

I 3. Sammanträdets avslutn¡ng
Ordftiranden fü rklarar sammanträdet avslutat.

Kajsa Landström
sekreterare

ß*oo/L
Pernilla Einan
justerare


