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KÖPINGS KOMMUN

Närvarande
Ledamöter
Roger Eklund (ordf.)
Pernilla Einan
Conny Hall
Pia Hjelm Södergran
Helen Hammarlund
Jan Häggkvist
Peter Landin
Sverker Lindberg
Ola Saaw
David Schanzer-Larsen
Andreas Trygg
Maarit Verga
Ingvar Olssonl
William V/ikström
Johanna Östman

Övriga
Jan Sköldberg
Anton Breznik
Håkan Bergström

Kommunstyrelsen
Kultur & Fritid
Kolsva kommundel
Centrumföreningen
Barn & Utbildning
Säkerhetschef i kom.
KBAB
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Tf. kommunchef
Kommunstyrelsen
Social & Arbetsmarknad
Brottsofferjouren
Brå-samordnare
Stadsarkitektkontoret

Kommunpolis
Gruppchef Polisen
Ordningsvakt C entrumföreningen

Dierienr

Brottsförebyggande rådet KS 2017144-1030

Protokoll fört vid sammanträd et 2017-03-08

Plats
Rådhuset.

Ej nåirvarande.
Josefina Ackelman-Thunholm, Mathias Axelsson, Bj örn V/ilhelmsson,
Lars-Olov Johansson, Tom V/ahlstedt I.

1) Ingvar Olsson ersatte Tom V/ahlstedt
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1. Sammanträdets öppnande
Ordfüranden hälsade alla välkomna och forklarade mötet öppnat.

2.Yal av sekreterare
William Wikström valdes till mötets sekreterare i ordinarie sekreterares frånvaro.

3. Val av protokolljusterare
Helen Hammarlund valdes att tillsammans med ordfüranden justera

dagens protokoll.

4. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2016-11-21 godkändes och lades

till handlingama.

5. lnformation från kommunen
Jan Häggkvist informerade bland annat om att kommunala medarbetare utsatts für
hackade almanackor där brådskande e-post om utbetalningar nått personer i
chefsposition. Syftet med e-posten har varit att fa pengar utbetalade på felaktiga
grunder. Antalet incidenter i kommunen ligger på normalnivå. Rekrytering av ny
säkerhetssamordnare är igång och ny säkerhetssamordnare fürväntas vara på plats

inom en månad.

6. lnformation från Köpings Bostads AB
Peter Landin informerade om att läget inom KBAB:s bostadsbestånd är hyßat
lugnt. Arbetet fl¡er på beträffande förbättringar inom trygghet, belysning och
brandskydd i bostadsområdena. KBAB deltar i Nygårdsprojektet och en ny
integrationssamordnare är under rekrytering. Samordnaren ska bland annat arbeta

i Nygårdsprojektet.

7. Handlingsplan 2016= uppföljning
Uppfoljningen av 2016 års handlingsplan presenteras och godkänns.

Uppftiljningen i sin helhet ska publiceras på kommunens webbsida.

8. Handlingsplan 2017: förslag
Förslaget till2017 års handlingsplan presenteras och antas. Handlingsplanen i sin
helhet ska publiceras på kommunens webbsida.
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9. 2017 års Samverkansöverenskommelse 2 och Medborgarlöften
Informatio n om 20 | 7 är s S amv er køn s öv e r e ns ko mme I s e 2 o ch M e db o r g ar I aft e n.

De nya dokumenten som undertecknades den 2 februari presenterades ftir rådets
medlemmar. Rådet noterar informationen.

10. lnformation från polisen
Anton Breznik informerade kort om polisens omorganisation. Lägesbilden för
lokalspolisområdet är helt OK men resursfrågan är fortsatt ett minus, särskilt efter
det att polisområdet nu även innefattar Hallstahammars kommun. En av två
områdespoliser finns på plats i Köpings kommun. Breznik informerade vidare om
att säsongsarbetande asfaltsläggare für närvarande f,rnns i närområdet och sågs

senast i Kungsörs kommun. Information kring riskerna med att anlita dessa bör
spridas via kommunen och polisen gemensamt.

Jan Sköldberg informerade om att de sociala insatsgrupperna fungerar bra sedan

de inftirdes under slutet på ftirra året. En genomgång av brottsstatistiken ftir
helåret 2016|Köpings kommun genomfürdes. Noteras kan bland annat att det
totala antalet brott minskat med 8 % mot föregående år. Bland annat minskade
både antalet tillgreppsbott (-21 Yo) och antalet skadegörelsebrott (-15 %). Antalet
våldsbrott stannade på exakt samma antal brott som föregående år, vilket ar lagre
än siffroma für åren 2013 och20l4. Antalet narkotikabrott ökade med 13 Yo vilket
anses positivt då det är ett mått på polisens egen förmåga att upptäcka denna typ
av brottslighet.

11. Kommande sammanträden 2017
Arbetsutskottet fü resl fu att 20 17 års kommande Brå-sammanträden,
och Au-möten, hålls enligt följande. Förslaget godkänns.

Arbetsutskottet Rådet

10/4 kl. 08.30 - 10.30 15/5 kl. 08.30 - 10.30

31/8 kl. 08.30 - 10.30 28t9kt.08.30 - 10.30

23110 kl. 08.30 - 10.30 2311r kl. 08.30 - 10.30
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12. övriga frågor
o Det har ännu inte inkommit några ansökningar für arrangemang av

Köpingsfesten på Stora torget till vare sig polisen eller kommunen.

Ordförande informerar om en utbildningsdag den 20 apfil i Kungsörstorp
för samtliga BRA,-medlemmar i kommunerna Köping, Arboga och
Kungsör. Särskild inbjudan kommer separat.

Samordnaren informerar om en gemensam utbildningsdag gällande arbete
mot våldsbejakande extremism den 16 maj i Köping. Utbildningen är
gemensam für kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. Separat
inbjudan kommer.

Håkan Bergström informerar om sitt arbete som ordningsvakt i centrum
och att hans fürordnande växer geografiskt. Bland annat på grund av viss
ungdomsproblematik kring Hemköp på Stora gatan. Överlag uppfattas
resultatet av arbetet med ordningsvakt i centrum positivt från både polis,
kommun och handlare.

Ungdomsproblematiken kring Hemköp ska lyftas ytterligare i kommunens
unggrupper.
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1 3. Sammanträdets avslutn¡ng
Ordföranden tackade de närvarande ftir deras medverkan och förklarade
sammanträdet avslutat.
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William Wikström
sekreterare
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Helen Hammarlund
justerare


