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KÖPINGS KOMMUN

Brottsförebyggande rådet

B rottsföre byg ga n de råde t 201 8-1 1 -22, kl I 0. 00- 1 2.00

Plats: Rådhuset.

Närvarande
Ledamöter
Roger Eklund (ordf.)
Annasarah Pavasson
Pernilla Einan
Pia Hjelm Södergran
Jan Häggkvist
Robert Koivunen
Joshua Bender
Susanne Nilzon
Sara Schelin
Björn Vilhelmsson
Jan Sköldberg
Andreas Trygg
David Schanzer-Larsson
Maarit Verga
Kajsa Landström

kommunstyrelsen
vård- och omsorgsfürvaltningen
kultur- och fritidsftirvaltningen
Centrumftjreningen
säkerhetschef, Köpings kommun
BRÅ-samordnare
tekniska kontoret
stadsarkitektkontort
kommunchef
polisen
kommunpolis
kommunstyrelsen
social- och arbetsmarknadsftirvaltningen, $ 8

social- och arbetsmarknadsfürvaltningen
sekreterare

Ej närvarande

Conny Hall, Helen Hammarlund, Peter Landin, Ola Saaw, Fredrik Borell,
Carolina Nässing.

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

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

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2018-09-19 godkänns och läggs till handlingama.

4. lnformation från kommunen
SKL's Öppna jämft)relser; "Trygghet och Säkerhet2017" återfinns på skl.se.

Senast ändrat: 20'l 9-02-07
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5. lnformation från polisen
Bemanning: tillbaka till normalläge lokalt.

Arbetar med nya lokala lägesbilder inftir 2019 som bygger på brottsstatistik,
underrättelseverksamhet och information från allmänheten.

En nationell kartläggning och lägesbild av hur organiserad brottslighet påverkar
lokalsamhället ska genomftiras i samtliga kommuner.

Polisvolontärer: rekryterar 10 polisvolontärer i länet , vatav 3 från Köping.

Brottsligheten i Köping - lägesbild/statistik utdelas och kommenteras

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

6. Brott i nära relationer och våldtäkt, rapport
Polisen:

Statistiken 2018 jämfört med tidigare ar är missvisande p g a tindring av
brottskoder samt tekniskt fel i kodningen (fler koder inkluderas). Det är inte alls
så stor ökning 2018 jämfört med 2017 som tidigare rapporter påvisat.

Social- och arbetsmarknad :

o Våld i nära relationer/familjefrid - uppftiljning av ärenden inom socialtjänsten
redovisas:
- Aktualiseringar vuxna med orsak familjefrid 2018-01-01 -- 2018-10-30
- Åldersgrupp, fürdelning kvinnor och män
- Utredningar familjefrid 2018-01-01 -- 2018-10-30
- Beslut efter utredning
- Antal barn inblandade

Barn som bevittnat/upplevt våld - familjefrid - uppftlljning av ärenden inom
socialtj änsten januari-augusti 20 I 8 redovisas :

- Antal pojkar och flickor som bevittnat våld
- ,Â.ldersftirdelning barn/ungdom som bevittnat våld
- Anmälningar
- Inledda utredningar
- Beslut efter avslutad utredning

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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7. EST, information
EST: Effektiv Samordning för Trygghet.
Systematiskt kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan ftir ftirebyggande arbete.

Flera aktörer; kommun, polis, kommunala bostadsbolag.

Kartläggning - analys - insatser - uppfiiljning - återkoppling.

Embrace: digitalt verktyg ftir att få en gemensam lägesbild och kartlagga s k
hot-spots.

Kostnad: ca 80 tkr * arbete.
I Mkr finns avsatt ftir trygghetsåtgärder i kommunen under 2019.

Köping ska genomft)ra ett ftirsöksprojekt. Sakerhetssamordnare och BRÅ-
samordnare är ansvariga für att bygga upp en organisation ftir
fürsöksverksamheten.

Beslut
Brottsforebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

8. Stora samverkansgru ppen, i nformation
Samverkan kring barn och unga i Köping. Strukturell, strategisk samverkan.

Deltagare: - fürvaltningschefer
- enhetschefer
- representanter für skolan (ftirskola, grundskola, gymnasiet)

Aktuella verksamheter och projekt ft)r Stora samverkansgruppen 2018-05-01
utdelas. Samla alla verksamheter, aktiviteter och projekt i ett dokument.

Beslut
Brottsforebyggande rådet beslutar

att notera information till protokollet

9. Med borgarlöften och samverkansövere nskom melse, avstäm n ¡ n g
Polisen

Centrum: - närvaro i centrum
- skrotbilar i centrum borttagna
- ungdomsgäng
- volontärutbildning

Nygård: -v 44-46patrullering +trafikkontroller
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Kommunen
Ett ft)rsta möte med vård- och omsorgs aktivitetssamordnare på Nygård och
KBAB. Målsättning: skapa mötesplats ftir kvinnor på Nygård.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera information till protokollet

1 0. Rapport från Tryg g hetsvand r¡ nge n 2018-1 1 -20
Bra uppslutning - ca 50 personer.
Polis, kommun, boende m fl.

Rapport sammanställs av BRÄ-samordnaren. Redovisas på nästa BRÄ.-samman-
träde.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera information till protokollet

1 l. Sammanträdestider 201 9
Förslag tas fram vid ftirsta mötet med BRÅ-au2019.

I 2. Med borga rlöften/samverka nsöverenskom melse 201 9
Medborgardialoger ska genomforas tidigt under våren 2019-
Diskussionspunkter: - trygghet

- nya mål ftir Köpings kommun fr o m2020

1 3. Sammanträdets avslutn¡ng
Ordftiranden tackar ftir en bra och spännande mandatperiod, önskar god jul och
gott nytt år samt fürklarar sammanträdet avslutat.

Kajsa Landström
sekreterare

Pernilla Einan
justerare

Ekl


