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rÖpINGS KOMMUN

Brottsförebyggande rådet
Diarienr.

KS 2017144-1030

Protokol I fört vid sam manträd et 2017 -09-28
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Närvarande
Ledamöter
Roger Eklund (ordf.)
Tobias Back
Joshua Bender
Sassa Carlström
Pemilla Einan
Pia Fljelm Södergran
Jan Häggkvist
Robert Koivunen
Marina Ljungsved
Ingvar Olsson
Ola Saaw
Sara Schelin
Jan Sköldberg
Maarit Verga
Lars-Olov Johansson

Gäster
Sanela Cerimagic
Daniel Nilsson

Kommunstyrelsen
Ungdomslots
Tekniska kontoret
Vård & Omsorg
Kultur & Fritid
Centrumftireningen
Säkerhetschef i kommunen
Brå-samordnare
Stadsarkitektkontoret
Brottsofferjouren
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Kommunpolis
Social & Arbetsmarknad
Sekreterare

Brå-samordnare, länsstyrelsen
Säkerhetssamordnare, Köpings kommun

Ej närvarande. Mathias Axelsson, Conny Hall, Helen Hammarlund,
Peter Landin, Andreas Trygg, Björn Wilhelmsson.

l. Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Y al av protokol lj usterare
Tobias Back valdes att tillsammans med ordfüranden justera

qdagens protokoll.
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Senast ändrat: 20'17 -09-29
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3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2017-05-15 godkändes och lades

till handlingarrra.

4. Brottsförebyggande arbete i länet
Länsstyrelsens Brå-samordnare Sanela Cerimagic informerade om länsstyrelsens

nya uppdrag: att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande
arbetet. I uppdraget ingår bland annat att ge praktiskt stöd till kommunerna; med-
verka till ökad samverkan; understödja kunskaps- och kompetensutveckling; vara
en länk mellan lokal och nationell nivå. Och även om länsstyrelsen inte har ett

formellt uppdrag är den även engagerad i arbetet mot våldsbejakande extremism,
genom att bidra med utbildning och underlätta bildandet av informationsnätverk.

5. lnformation från kommunen
Jan Häggkvist gjorde en summering av sommarens händelser. Ett något udda
fenomen är den varg som oroat många i och omkring Kolsva, vilket föranlett
åtgarder for att öka tryggheten. I övrigt ha det fürekommit förhållandevis mycket
skadegörelse: mest i form av glasskross och klotter. Det har ett visst samband med
att ungdomar,pàkvällar och nätter, hållit till Sankt Olovs- och Scheeleskolan.

Vilket sin tur lett till att de skolorna hållits under viss tillsyn.

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

7, 2017 års Samverkansöverenskommelse 2 och Medborgarlöften
Robert Koivunen och Jan Sköldberg informerade om det pågående arbetet och hur
långt de fortskridit. Flertalet insatser och aktiviteter berör det nuvarande fokus-
området Nygård. Det har gjorts arrangemang för ungdomar, genomförts en

MultiKulti-festival, varit aktiviteter vid spontanidrottsplatsen, getts möjlighet till
sommarjobb m.m. Därutöver har polisen och dess volontärer ökat sin närvaro, och
det har gjorts satsningar på boendeinfl¡ande.

Ovanstående aktiviterer är resultatet av ett samarbete mellan kommunen, polisen

och Köpings Bostads AB. Vilket uppmärksammats av SVT-Västmanland, som

gjort ett reportage om detta.

8. 2017 års handlingsplan
Robert Koivunen, Pemilla Einan och Maarit Verga informerade. På det hela taget

fortlöper arbetet enligt planen. Det pågår exv. arbete med att förbättra belysning
och ljusmiljö längs Stora gatan och vid ett antal övergångsställen. I slutet av

september har samverkansgruppen för barn och ungdomar planeringsmöte och

vecka 42 ar deten ANDTS-vecka för årskurs 8 (Alkohol, Narkotika, Doping,

a

Tobak, Spel).
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9. lnformation från polisen
Jan Sköldberg gav aktuell information. Bland annat om att ftir närvarande är

utredningssituationen ansträngd på grund av fler grova brott i länet, att insatser

mot narkotikabrott priorieteras, att ytterligare en kommunpolistjänst kommer att
tillsättas, samt att områdespoliser finns på plats i Köping.

Vad gäller brottsutvecklingen kan det nämnas att jämfört med motsvarande
period, januari - augusti, i{ol har det totala antalet brott ökat med två procent,
medan brottsbalksbrotten minskat med åtta procent. Positir,t är att våldsbrotten
minskat med sjutton procent och inbrottsstölderna med tretton procent. Skade-
görelsen har ä andra sidan ökat med nio procent och narkotikabrotten med trettio
procent. Narkotikabrottens stora ökning är dock starkt relaterat till att polisen
intensiherat sina insatser, med fler gripanden som ft)ljd.

1 0. G ran nsamverkansskyltar
Kommun har ffitt en ansökan om ett bidrag till inköp av grannsamverkansskyltar,
som ska sättas upp i aktuella områden.

Mötet beslutade att Köpings kommun ska bidra med 5000 kr

11. övriga frågor

Liv o Hälsa Ung20l7
Pernilla Einan meddelade att den 23:e november görs en kommungemensam
presentation av resultaten från den senaste Liv o Hälsa Ung-undersökningen.

1 2. Sammanträdets avs¡utning
Ordföranden tackade de närvarande för deras medverkan och ftirklarade
sammanträdet avslutat.

á,øø
Lars-Olov J

sekreterare

Eklund Tobias Back
justerareordfürande


