
KÖPINCS KOMMUN

Brottsförebyggande rådet
Diarienr

KS 2018i

I (6)

Brottsfö rebyg ga n de rådet 2018-05-24, kl I 0. 00- 1 2.00

Plats: Rådhuset.

Närvarande
Ledamöter

Roger Eklund (ordf.)
Pernilla Einan
Fia Larsson
Jan Häggkvist
Daniel Nilsson
Robert Koivunen
Peter Landin
Sverker Lindberg
Ola Saaw
Sara Schelin
Björn V/ilhelmsson
Jan Sköldberg
Andreas Trygg
CarolinaNässing
Kajsa Landström

kommunstyrelsen
kultur- och fritidsftirvaltningen
Centrumftireningen
såikerhetschef, Köpings kommun
säkerhetssamordnare, Köpings kommun
BRÅ-samordnare
Köpings Bostads AB
tekniska kontoret
kommunstyrelsen
kommunchef
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kommunpolis
kommunstyrelsen
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Gäster

Lena Nyman, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen

Ej närvarande

Sassa Carlström, Conny Hall, Helen Hammarlund, Pia Hjelm Södergran, Susanne
Nilzon och Maarit Verga.

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

2. Y al av protokol lj usterare
Andreas Trygg utses till protokolljusterare.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2018-03-05 godkänns och läggs till handlingarna.
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4. Brottsförebyggande arbetet i länet
LenaNyman, ANDT-samordnare på Låinsstyrelsen deltar och informerar om
samverkan mellan ANDTS och BRÅ.
(ANDTS: alkohol, narkotika, doping, tobak, spel)

Övergripande målet ftir ANDT-politiken:
Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Övergripande organinsation ftir att nå de nationella ANDT-målen:

Nationell nivå: Regional nivå: Lokal nivå:
Folkhälsomyndigheten Låinsstyrelsen Kommunen

ANDT-arbetet i Västmanland ska genomsyras av:
- Folkhalsa
- Barnets rättigheter
- Jåimställdhet
- Jämlikhet

Länets ANDT-strategi20l7-2021 ftiljer samma prioriteringar och struktur som
den nationella strategins langsiktiga mål;

Mål 1: Tillgang till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.

Mâú2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.

Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt
bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller
tobak ska successivt minska.

Mål4: Kvinnor och måin samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska
utifran sina fürutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vard och
stöd av god kvalitet.

Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika dopningsmedel
eller tobak ska minska.

Samverkan Brottsftirebyggande och ANDTS på lokal och regional nivå:
- Gemensam planering inftir 2018, troligtvis inftir 2019 också
- Identifierat flera områden dåir samverkan behöver utvecklas
- Arbetsgrupp med representanter ft)r båda nätverken
- Låinsstyrelsens målsättning: arbetet genom arbetsgrupper ska underlätta

det lokala arbetet

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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5. lnformation från kommunen
Skadegörelse - ett problem som eskalerar. Skolor drabbade.

Kostnad jan-maj 2018: - glaskross 325 000 kr
(I(BABs redovisning) - klotter 16 000 kr

- öv skadegörelse 25 000 kr

Under maj har 2 omfattade skadegörelser skett, en på Nyckelbergsskolan och en
på Elundskolan. Dessa ingår inte i ovanstående redovisning.

Ätgärder: - utökad rondering av väktare
- övervakningskamera ska monteras på S:t Olovsskolan.

Vi måste hjälpas åt och göra en konkret handlingsplan. ,A.tgärder ska diskuteras i
kommunlednings gruppen.

Beslut
Brottsfü rebyggande rådet be slutar

att notera informationen till protokollet.

6.2017 års handlingsplan - uppföljning
Uppftiljning bifogade kallelsen.

Kommunal strategi fÌir ANDT-arbetet bör arbetas in i kommande handlingsplaner

- ska aktualiseras i bl a Ungdomsfullmåiktige.

Beslut
Brottsfü rebyggande rådet beslutar

att godktinna uppftiljningen av 2017-åtrs handlingsplan.

7. Medborgarlöften 2017 - uppföljning
Uppftilj ning bifogades kallelsen.

Polisen: har under 2017 arbetat strukturerat med löftena, men sktille vilja göra
mer.

Beslut
Brottsfiirebyggande rådet beslutar

att godkåinna uppftiljningen av 2017-ärs medborgarlöften.
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8. Gykelprojektet - slutrapport
Slutrapporten bifogades kallelsen.

Förslag: bättre skyltning/information om att området vid jåimvägsstationen är
kameraövervakat.

Beslut
Brottsfü rebyggande rådet beslutar

att godkänna slutrapporten om cykelprojektet.

9. lnformation från Polisen
Lägesrapport nationellt: Polisen åir ftir få medarbetare - behöver vara betydligt
fler. Samståimmighet om detta råder.

Nationellt mål: växa med l0 000 anställda till åLr 2024 - innebåir i praktiken att
polisen behöver anställa ca 20 000 personer under en 4-S-årsperiod ftir att täcka
pensions- och andra avgångar.

Köping: De poliser som varit utlanade till Västerås är tillbaka sedan början av
maj. Fortfarande gäller dock samordnad planering av resursema i Västmanland,
vilket inneb¿ir att poliser i Köping får hjälpa till på andra områden.

Övergripande bild: Polisen i Köping har de resurser som behövs fÌir att uppfylla
sin del i füreslagna medborgarlöften.

Polisen har många grova brott att utreda lokalt - får hjälp av länet.

Brottsstatistik j anuari-april 20 I 8 utdelas.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

10. Kommande sammanträden 2018

w

Arbetsutskottet Rådet

27 alugursti kl 08.30-1 0.30 19 september kl 13.15-15.15

22 oktober kl 08.30-10.30 22 november kl 1 0.00 -12.00
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1 1. Medborgarlöften 2018,samverkansöverenskommelse 2 samt
genomförandeplan
Förslag till Medborgarlöften 201 8 presenteras.

Medborgarlöften 2018
"Med tidigare samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund
ftir fortsatt arbete lovar Köpings kommun och polisen att arbeta ftir att ftirebygga
brott och öka tryggheten i Köping.

Detta gör vi genom att:
o Köpings kommun och Polisen lovar gemensamt att i samverkan med andra

aktörer fortsätta arbetet med trygghetsskapande insatser på Nygårdsområdet.
Insatserna sker i möjligaste man tillsammans med de som bor och verkar i
området.

o Polisen lovar att under året fortsätta att prioritera synligheten på Nygårds-
området genom att fotpatrullera och finnas tillgängliga på området.

o Polisen lovar att fortsätta arbetet med att motverka narkotika på Nygårds-
området i syfte att uppdaga narkotikabrott och dåirigenom möjliggöra stöd- och
vårdinsatser.

o Utifran tidigare medborgarlöften lovar Köpings kommun att fortsätta arbetet
med tryggare belysning i Köping. För ökad slikerhet i anslutning till passager
kommer kommunen specifikt att ft)rståirka belysningen vid tio av dessa under
aret. Köpings kommun lovar att arbeta trygghets- och kontaktskapande genom
ökad nåirvaro av trygga vuxna på platser där ungdomar samlas.

o Köpings kommun lovar att se över olika altemativ ftir övervakning av skol-
gårdar efter skoltid".

Gemensamt löfte för 2018
"Kommunen och Polisen lovar gemensamt att genomfüra trygghetsskapande in-
satser i centrum, innefattande en ökad nåirvaro fran både polis och kommun i olika
sammanhang. Bl a kommer polisens volontärer attvara delaktiga. Köpings kom-
mun kommer att infüra centrumvåirdar på prov under sommaren 2018 och en
gemensam trygghetsvandring i centrum kommer att genomftiras. För detta arbete
ska de som bor och verkar i centrum involveras i så hög utsträckning som möjligt".

S a mv e rkan söv e re n sko m m el se 2
Förslag till Samverkansöverenskommelse 2 med genomftirandeplan presenteras.

Genomförandeplan 2018
Aktivitet
Erbjuda intresserade på Nygård möjlighet att på
sitt modersmål guida i Köping
Arbeta med att motverka narkotika på Nygård
Fortsatt boinflytande verksamhet på Nygård
Fortsatt arbete med att involvera ftireningslivet i
Nygårdsprojektet
Skapa mötesplatser für kvinnor som bor på Nygård
Inkludera boende på Nygård i utvecklingen av
sportftiltet "Krillan"
Övervakningskamera ska installeras vid S:t Olovs-
skolan

Ansvarig
Köpings kommun

Polisen + Köpings kommun
KBAB * Polisen
Polisen + KBAB + Köpings kommun

Köpings kommun + KBAB

Köpings kommun

(k* lff
Köpings kommun
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Centrumvärdar infiirs på prov under sommaren
2018
Arbeta med uppsökande verksamhet på platser där
ungdomar samlas
System für incidentrapportering ses över
Polisi2ir närvaro genom foþatrull i Köpings

Köpings kommun

Köpings kommun
Köpings kommun

Polisencentrum och på

Trygghetsskapande uppdrag ftir polisens volontärer
i Köplngs centrum Polisen

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att ställa sig bakom ftireslagna Medborgarlöfter¡Samverkansöverenskommelse 2

samt genomftirandeplan för 2018.

I 2. Sammanträdets avslutn¡ng
Ordftiranden fü rklarar sammanträdet avslutat.

Landström
sekreterare

&"\"-Sle5
Andreas Trygg
justerare
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Medborgarlöften Köpings kommun 2OL8

Bakgrund
Samverkan mellan polis och kommun Èir en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt
med brottsftirebyggande arbete. Medborgarlöften åir en del av polismyndighetens nya
styrning och inneb?ir att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt ftir de mål som
polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften åir en utveckling av kommunens och polisens tidigare
samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och
polis tillsammans kommit överens om ft)r att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Genom medborgariöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tilivara i högre
utsträckning for att tydliggöra den lokala problembilden. Medborgarna ska lokalt
involveras och laftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem.

Tidigare år har trygghetsskapande insatser genomftirts gemensamt av kommun och polis
i olika bostadsområden. Köpings kommun och Polisen genomftirde i enlighet med
samverkansöverenskommelse och medborgarlöften for 2017 en gemensam satsning i
bostadsområdet Nygård.

Medborgardialogen 2 CI 18
Den 16 maj 2018 genomfördes en medborgardialog på äldreboendet Nygården i Köping
gemensamt av kommunen och Polisen. Till denna hade inbjudan gått ut till allmänheten
via kommunens hemsida, kommunens Facebook-sida och annons i en lokaltidning
bland annat. Medborgardialogen syftade till att ge allmänheten möjlighet att framfüra
åsikter och synpunkter om tryggheten i Köpings kommun. Det har även funnits
möjlighet att anonymt lämna synpunkter i en trygghetsenkät.

Aåct¿¡eåå bild - upplevd otnygghet i centrurn och vid skoåor
Tryggheten i Köping är en strategiskt viktig fråga som påverkar många
kommuninvånare och besökare i deras vardag. Genomfürda medborgardialoger
tillsammans med polisens och kommunens lägesbild gör gällande att det finns en

upplevd otrygghet i centrum, hos såväl näringsidkare som privatpersoner. Medborgama
ger även uttryck ftir en upplevd otrygghet vid vistelse på skolgardar efter skoltid, ett
flertal fall av skadegörelse på skolorna har sannolikt varit bidragande till denna

otrygghet.

I medborgarlöftena fttr 2018 utlovar kommunen och Polisen fortsatta åtgärder på

Nygårdsområdet. Även insatser ftir att öka den upplevda tryggheten i centrum utlovas.
Den lägesbild som arbetats fram under våren 2018 ger vid handen att det är önskvärt att
att det pågående arbetet på Nygård kan fortsätta även under 2018.



Samtidigt pekar bland annat medborgarnas oro kring situationen i centrum och vid
skolor på att insatser även dåir är angelägna.

Medborgarlöften 2018
Med tidigare samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund ftir
fortsatt arbete lovar Köpings kommun och polisen att arbeta ftir att fiirebygga brott och
öka tryggheten i Köping.

Detta gör vi genom att:
o Köpings kommun och Polisen lovar gemensamt att i samverkan med andra aktörer

fortsätta arbetet med trygghetsskapande insatser på Nygårdsområdet. Insatserna sker
i möjligaste man tillsammans med de som bor och verkar i området.

o Polisen lovar att under året fortsätta att prioritera synligheten på Nygårdsområdet
genom att fotpatrullera och flrnnas tillgringliga på området.

¡ Polisen lovar att fortsätta arbetet med att motverka narkotika på Nygårdsområdet i
syfte att uppdaga narkotikabrott och dËirigenom möjliggöra stöd- och vårdinsatser.

o Utifrån tidigare medborgarlöften lovar Köpings kommun att fortsätta arbetet med
tryggare belysning i Köping. För ökad sÈikerhet i anslutning till passager kommer
kommunen specifikt att förstärka belysningen vid tio av dessa under året.

r Köpings kommun lovar att arbeta trygghets- och kontaktskapande genom en ökad
nåirvaro av trygga vuxna på platser där ungdomar samlas.

o Köpings kommun lovar att se över olika alternativ ftir övervakning av skolgårdar
efter skoltid.

frernensamt löfte för 2018:
Kommunen och Polisen lovar gemensamt att genomftira trygghetsskapande insatser i
centrum, innefaftande en ökad närvaro från både polis och kommun i olika
sammanhang. Bl.a. kommer polisens volontärer attvara delaktiga. Köpings kommun
kommer att infbra centrumvtirdar på prov under sommaren 2018 och en gemensam

trygghetsvandring i centrum kommer att genomftiras. För detta arbete ska de som bor
och verkar i centrum involveras i så hög utsträckning som möjligt.

Medborgarlöftena ska gälla ftir 2018

Köping 2018-05-24

$¡rnr- lNi/"{-
Björn Wilhelmsson
LokalpolisområdeschefKommunalråd
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Sa mve rka n söve re nskom m else 2

Syfte och rnål

Köpings kommun och Lokalpolisområde Västra Mälardalen ska gemensamt formulera en process för
samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Köpings kommun.

Metod och organisation

Vardera parten ska tillhandhålla en organisatíon som möjliggör att överenskommelsens åtaganden är
genomförbara. Arbetet ska ske utífrån gemensamma kartläggningar som tydliggör de aktuella
förhållandena (problemb¡ld). Ett problemorienterat arbetssätt ska tillämpas.

Åtagande

Kommunchefen i Köpings kommun och Lokalpolisområdeschefen för lokalpolisområde Västra
Mälardalen har kommit överens om:

L' Att det ska finnas styrgrupp (Brå AU), projektgrupp (Brå) och arbetsgrupper för att genomföra det
arbete som följer av denna överenskommelse.

2. Att det inom respektive organisation ska finnas en samordnare eller en samordnande funktion för
det brottsförebygga nde a rbetet.

3. Att upprättad genomförandeplan löpande ska avrapporteras i projektgruppen.

4. Att överenskommeisen gäller till och med den 31 decernbe r Z}tg.

Aktuel!bild

Den kartlaggning som genomförts pãvisar ott Köping har fortsatt problem göttonde den upplevda
tryggheten i kommunen. ,om ett led i srbetet för att öka tryggheten har Köpíngs kommun och
Polisen orbetat systematiskt med ott genomföro trygghetsskapande insatser i olikq bostadsomröden.
För 2078 planeras fortsott arbete enl¡gt sommo metodik i bostodsområdet Nygård, dör Polisen och
kommunen öven under 20L7 orbetat med trygghetsskaponde och brottsförebyggande insotser.
Medborgardiologer och somtal med boende och verksommo på området har visat att det arbetet
behöver fortsätto öven under 2078. Den nutägesbitd som ör framtagen ger för handen att det även
rðder en ökad upplevd otrygghet i centrum och vid skotor, insotser för ökad trygghet vid desso platser
ör således ongelögno. IJtifrön aktuell tttgeibitd sko kommunen och polisen i samverkon med andro
oktörer genomföra en rad trygghetsskopande insotser, insotserna konkretiseras i en
genomförandeplan (biloga 7). tnsatser ov sarskitd vikt för köpingsbornos trygghet redogörs för i
specifika medborgorlöften (bilaga 2).

m2
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Kommunchef
Köpings kommun
Sara Schelin

Loka I poliso m rådeschef
Lokalpolisområde Västra Mäla rda len

Björn Wilhelmsson
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Bilaga 1 Genomförandeplan
Bilaga 2 lVtedborgarlöften
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BITAGA 1

cENoMF'önanonpLAN

Kapings kommun

Polisen och Kopings kommun gemensamt
KBAB och Polisen
Polisen, KBAB och Kapings kommun
gemensamt

Kapings kommun och KBAB

Kapings kommun

Kapings kommun

Köpings kommun

Kopings kommun

Köpings kommun
Polisen

Polísen

Erbjuda intresserade på Nygård möjlighet att
på sitt modersmål guida i Köping.
Arbeta med att motverka narkotika N

verksamhetFortsatt boinfl N
Fortsatt arbete med att involvera

ektetiN
Skapa mötesplats ftir kvinnor som bor på
Nygård
Inkludera boende på Nygård i utvecklingen av
sportfültet "Krillan"
Overvakningskamera ska installeras vid S:t
Olovsskolan.
Centrumvåirdar införs på prov under
soÍrmaren 2018.
Arbeta med uppsökande verksamhet på platser
där ungdomar samlas
System för incidentrapportering ses över.
Polisiär nâwaro genom fotpatrull i Köpings
centrum och Nygårdsområdet
Trygghetsskapande uppdrag für polisens
volontåirer i Köpings centrum
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