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rÖpINGS KOMMUN

Närvarande
Roger Eklund (ordf.)
Sassa Carlström
Pernilla Einan
Conny Hall
Pia Hjelm Södergran
Jan Häggkvist
Sverker Lindberg
Ingvar Olsson
Ola Saaw
Sara Schelin
Jan Sköldberg
Maarit Verga
V/illiam Wikström
Björn V/ilhelmsson
Johanna Östman
Lars-Olov Johansson

Kommunstyrelsen
Vård & Omsorg
Kultur & Fritid
Kolsva kommundel
Centrumffireningen
Säkerhetschef i kommunen
Tekniska kontoret
Brottsofferjouren
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Kommunpolis
Social & Arbetsmarknad
Brå-samordnare
Lokalpolischef
Stadsarkitektkontoret
Sekreterare
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Brottsförebyggande rådet KS 2017144-r030

Protokoll fört vid sammanträd et 2017-05-1 5

Plats
Rådhuset.
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Ej närvarande. Mathias Axelsson, Tobias Back,
Helen Hammarlund, Peter Landin, Andreas Trygg.

L Sammanträdets öppnande
Ordfüranden hälsade alla välkomna och fürklarade mötet öppnat.

2. Y al av protokolljusterare
Pernilla Einan valdes att tillsammans med ordfüranden justera
dagens protokoll.
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3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2017-03-08 godkändes och lades

till handlingarna.

4. lnformation från Köpings Bostads AB
På grund av att Peter Landin fått förhinder utgick denna punkt.

5. lnformation från kommunen
Jan Häggkvist kunde meddela att beträffande skadegörelse på kommunens
egendom har det på senare tid inte hänt något anmärkningsvärt, även om det
fürekommit viss åverkan vid Gammelgården.

Eftersom ungdomar på fritiden brukar vistas vid Sankt Olovskolan hålls den under
viss tillsyn. Pernilla Einan upplyste om att även fritidsgårdens personal i förebyg-
gande syfte ibland uppsöker skolan.

6. 20'17 års Samverkansöverenskommelse 2 och Medborgarlöften
'William Wikström inledde med att ge en övergripande information om det pägþL-

ende arbetet och hur långt de skilda delarna har fortskridit i fttrhållande till planen.

Därefter gav Jan Sköldberg en mer detaljerad beskrivning av de insatser polisen
har gjort på, det nu aktuella fokusområdet, Nygård. Det är ett flertal aktiviteter
från rent brottsbekämpande insatser till, inte minst viktigt, fotpatrullering samt

andra kontakt- och trygghetsfrämj ande åtgärder.

7. lnformation från polisen
Björn V/ilhelmsson gav en övergripande beskrivning av situationen i vårt lokal-
polisområde. För närvarade är situationen förhållandevis god trots viss personal-

brist; delvis beroende pä att nu ingår även Hallstahammars kommun i området.

Mot bakgrund av den nuvarande personalsituationen prioriteras i första hand

utredningar om och insatser mot ren brottslighet. 'Wilhelmsson dementerade även

rykten om att det finns s.k. organiserad brottslighet i kommunen, även om det

ibland kan uppstå löst sammansatta nätverk.

Jan Sköldberg presenterade avslutningsvis den senaste brottsstatistiken. Jämfört
med motsvarande period, januari - april, ifiol har det totala antalet brott minskat
med två procent och antalet brottsbalksbrott med elva procent. Glädjande nog har
antalet våldsbrott haft en tydligt nedåtgående trend de senaste fyra åren. En lik-
nande trend gäller också antalet inbrottsstölder, även om villaområden under
kortare perioder kan drabbas av flera inbrott. Enligt statistiken har antalet narko-
tikabrott ökat påtagligt. Men det är en konsekvens av att arbetet mot narkotika-
brottsligheten har ökat, vilket resulterat i flera gripanden. 
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8. Sammanträdets avslutning
Innan sammanträdets formella avslutning framftirde ordfüranden ett särskilt tack
till William Wikström som, efter att sedan 20ll har varit Brå-samordnare, nu
slutar sin tjänst i kommunen. Därefter tackade ordfüranden de närvarande för
deras medverkan och ftirklarade sammanträdet avslutat.
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Lars-Olov Johanssód
sekreterare

Pernilla Einan
justerare


