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KOPINGS KOMMUN

Närvarande
Ledamöter
Roger Eklund (ordf.)
Joshua Bender
Pernilla Einan
Helen Hammarlund
Pia Hjelm Södergran
Jan Häggkvist
Susanne Nilzon
Ingvar Olsson
Sara Schelin
Jan Sköldberg
Andreas Trygg
Maarit Verga
Lars-Olov Johansson

Gäster
Torbjörn Korsbäck
Daniel Nilsson

Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
Kultur & Fritid
Barn & Utbildning
Centrumfüreningen
Såikerhetschef i kom.
Stadsarkitektkontoret
Brottsofferjouren
Kommunchef
Kommunpolis
Kommunstyrelsen
Social & Arbetsmarknad
Sekreterare

Köpings Centrumftirening
Säkerhetssamordnare, Köpings kommun

Diarienr

Brottsförebyggande rådet KS 2017144-1030

Protokoll fört vid sammanträd et 2017 -11 -23
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Ej närvarande. Mathias Axelsson, Sassa Carlström, Conny Hall,
Robert Koivunen, Peter Landin, Ola Saaw, Björn V/ilhelmsson.

1. Sammanträdets öppnande
Ordftiranden hälsade alla välkomna och ftirklarade mötet öppnat.

2. Y al av protokolljusterare
Andreas Trygg valdes att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammant r adet 20 I 7 -09 -28 godkändes och lades

¡6
till handlingarna. 3% {a

Senast ändrat: 2017 -1 1 -29
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4. lnformation från Köpings Bostads AB
Peter Landin hade forhinder men lät skriftligen meddela att KBAB har anslutit sig
till Huskurage-konceptet. Det innebär att boende och anställda får veta hur man
kan göra om någon far illa. Alla KBAB:s anställda har utbildats 1,5 tim. av en
kriminolog och 15 st. s.k. ambassadörer har fått en mer fordjupad utbildning. De
senare ska fungera som stöd i organisation om det finns oroväckande indikationer:
t.ex. om våld i nära relationer eller om barn som behandlas illa.

5. lnformation från kommunen
Jan Häggkvist informerade om att beträffande skadegörelse är läget fömärvarande
"normalt", även om det sett över året har fürekommit mycket glasskrossning. Han
meddelande även att ett nytt system for incidentrapportering är på vàg att införas.

6. Skrivelse från Gentrumfören¡ngen
Köpings Centrumföreningen har sänt in SKRIVELSE TILL nnÅ. Callande trygg-
het och srikerhet i Köpings centrum.I den framftir ft)reningen sin syn på trygg-
heten i Köpings centrum samt den fortsatta finansieringen av en ordningsvakt där

Alla berörda parter är ense om att ordningsvakten har en viktig funktion med
tanke på ordning och trivsel i centrum. Vid samtalet med anledning skrivelsen
framförde Pia Hjelm Södergran och Torbjörn Korsbäck sin oro över att före-
ningen ensam inte kan finansiera ordningsvaktens fortsatta verksamhet. Från
kommunen framftirdes å andra sidan att den i nuläget har en ansträngd ekonomi
och inte kan öka sitt ekonomiska bidrag utöver det som redan ges.

Mötet beslutade att notera informationen samt besvara Centrumftireningens
skrivelse enlig det ftirslag som fürelåg.

7. 2017 års handlingsplan
Robert Koivunen kunde inte närvara men hade lämnat en skriftlig rapport. I den
meddelades bland annat att ...

. arbetsgruppen mot hedersrelaterat våld har, på uppdrag av den stora
samverkansgruppen, nybildats i november 2017.

o Social & Arbetsmarknad har frirdigställt en handbok om hur man
hanterar familj efridsfrågor.

o berörda yrkesgrupper erduds Länsstyrelsens utbildningar om våld i
nära relationer.

o en ANDTS-vecka für samtliga elever i årskurs 8, och personal, genom-
fürdes under vecka42.

o det har gjorts ett utskick om drogsituationen m.m. i kommunen. Informa-
tionen riktas till alla ftjräldrar med barn i högstadieåldern.

o inom Nygårdsprojektet har man tagit kontakt med ftirskolorna i området.
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8. 2017 års Samverkansöverenskommelse 2 och Medborgarlöften
Jan Sköldberg informerade om hur olika aktiviteter genomft)rts enlig de givna
riktlinjerna. Sedan det senaste Brå-sammanträdet har det bland an'rrat, med fokus
på Nygårdsområdet, gjorts en trygghetsvandring, polisens volontärer har genom-
ftirt olika uppdrag, gf orts riktade insatser mot narkotikabrott samt arrangerats en
utbildning om våld i nara relationer.

Enligt regelverket ska även den lokala polisen, tillsammans med Köpings kom-
mun, formulera medborgarlöften ftjr år 2018 innan det kommande årsskiftet.
Det blir dock i praktiken mycket svårt på grund av polisens personalsituation
och arbetsbelastning. (Se vidare punkt 9.)

Mötet beslutade att med anledningen av lokalpolisens mycket ansträngda
personalläge ajourneras formulerandet och undertecknandet av 2018 års
medborgarlöften till Brå:s ft)rsta sammanträde 2018. (Se punkt 10.)

9. Information från pol¡sen
Jan Sköldberg inledde med att informera om personalsituationen i vårt lokal-
polisområde. Positivt ar att antalet kommunpoliser har ökat från en till tre.
Fortsättningsvis kommer det attvara en kommunpolis i Köping, en i
Arboga/Kungsör och en i Hallstahammar.

Ett stort problem är dock att en stor del av personalen i området, på grund av hän-
delser under hösten, har kommenderats till tjänstgöring i Västerås. Det medfür en
allvarlig resursminskning i vårt polisområde. Vilket i praktiken innebär aftman
inte kan genomft)ra flera av de uppdrag man rimligen borde ha resurser till.

Beträffande antalet brott under perioden januari - oktober är det inget som på ett
anmärkningsvärt sätt sticker ut. Nämnas kan att jämft)rt med motsvarande period
2016 sä har samtliga brott ökat med 3 %;o,vëúd i offentlig miljö minskat med 18 %
och inbrottstölderna minskat med20 o/o.

I anslutning till polisinformationen framförde Roger Eklund att de politiska led-
ningarna i västra Mälardalens kommuner ska sända en skrivelse till ledningen für
Västmanlands polisområde. I den kommer det att framftiras kritiska synpunkter
på vad man uppfattar som en oproportionell nedskärning av resursema i Västra
Mälardalens lokalpolisområde.

10. 2018 års sammanträden
Mötet beslutade att Brå:s fürsta sammanträde år 2018 hålls den 5 mars
kl. 08.30 - 10.30. Vid det sammanträdet fastställs tiderna för årets
tre återstående sammanträden. w4v A(
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11. övriga frågor
Brottsofferjou ren omorgan iseras
Ingvar Olsson meddelade att den 3llI2 upphör Brottsofferjouren Västra Mälar-
dalen och verksamheten övertas av Brottsofferjouren Västmanland. Om och hur
Brottsofferjouren fortsättningsvis kommer atf vara representerat i Brå-Köping är
därmed osäkert.

Olsson tog även tillfÌillet i akt att tacka för det genom åren goda samarbetet med
Brå-Köping, kommunen och polisen.

Sekreteraren slutar
Brå-Köpings sekreterare meddelade att han efter tio år nu genomfört sitt sista
Brå-sammanträde och tackar ftir sig. Därefter tackade Roger Eklund sekreteraren
för det arbete han utftirt.

1 2. Sammanträdets avslutn¡ng
Ordfüranden tackade de närvarande for deras medverkan, önskade alla en gott slut
pä2017 och ett gott nytt 2018, samt förklarade sammanträdet avslutat.

Lars-Olov Johansson
sekreterare

W,,S
ordfürande

Andreas Trygg
justerare


