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rÖpINGS KOMMUN

Brottsförebyggande rådet

Närvarande
Roger Eklund (ordf.)
Josefina Ackelman-Thunholm
Olle Emanuelsson
Pia Hjelm Södergran
Peter Landin
Ola Saaw
Andreas Trygg
William V/ikström
Björn Wilhelmsson
Jan Sköldberg
Lars-Olov Johansson

Diarienr.

KS 2016/192-1030

Protokoll fört vid sammanträdet 2016-03-17

Plats
Rådhuset.

Kommunstyrelsen
Vård & Omsorg
Kommunchef
Centrumfüreningen
KBAB
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Brå-samordnare
Närpolischef
Kommunpolis
Sekreterare
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Ej närvarande. Mathias Axelsson, Tobias Back, Anders Eriksson,
Johan Hallberg, Helen Hammarlund, Jan Häggkvist, Sverker Lindberg,
Veronica Råberg, Gun Törnblad, Tom V/ahlstedt.

l. Sammanträdets öppnande
Ordft)randen hälsade alla välkomna och forklarade mötet öppnat.

2. Val av protokolljusterare
Andreas Trygg valdes att tillsammans med ordföranden justera

dagens protokoll.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2015-11-18 godkändes och lades

till handlingama.
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4, 2016 års handlingsplan
William V/ikström presenterade ett förslag till handlingsplan för 2016, med
fokusområdena Motarbeta fysiskt och psykiskt våld, Ett tryggt och trivsamt
Kaping samt Motarbeta drogmissbruk. Eftersom planen inte var fullständig
uppmanas Kultur & Fritid komma med kompletterande punkter medan Barn &
Utbildning uppmanas att göra ftirtydliganden. Peter Landin meddelade att även
KBAB kommer att göra vissa kompletteringar.

Ett komplett forslag till handlingsplan ska tas upp för beslut på nästa

sammanträde, den 2 juni.

5. Medborgard¡aloger, medborgarlöften
och samverkansöverenskommelse

William V/ikström informerade om de medborgardialoger och den trygghets-
enkät som har genomftlrts under den gånga hösten och vintern. Dessa har i sin
tur använts vid utformandet av de samverkansöverenskommelser och de med-
borgarlöften som polisen och kommunen gemensamt har utarbetat. (Dessa doku-
ment undertecknades omedelbart efter sammanträdet.)

Mötet beslutade att godkänna ft)rslaget till medborgarlöften.

6. lnformation om klottersanering på
Köpings Bostads AB:s och kommunens fastigheter

Peter Landin informerade om den klotterbekämpning som görs på KBAB:s och
kommunens fastigheter. Rutinen är attnär klotter upptäcks dokumenterars det

varefter det görs en anmälan till polisen och saneringsfirman underättas. Och
riktlinjen är att klottret ska vara borta efter högst 48 timmar.

7. lnformation från kommunen
Eftersom Jan Häggkvist anmält ñrhinder samordnades denna information med
den från KBAB. Se punkt 6.

8. lnformation från polisen
Björn Wilhelmsson inledde med allmän information om områdespoliser, sociala
insatsgrupper, flyktingsituationen, buskörningar m.m. Därefter redogjorde Jan

Sköldberg för den aktuella brottsstatsistiken. Eftersom den endast omfattade årets

två fürsta månader är det vanskligt att dra slutsatser utifrån den. Nämnas kan dock
att antalet våldsbrott och antalet tillgreppsbrott var fürre än motsvarande period
ftirra året.
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9. Stoppa cykelstölderna
Denna, hittills återkommande, punkt på dagordningen kommer fortsättningsvis
att beröras i samband med den regelbundet återkommande avrapporteringen av

handlingsplanen. Jämftir med punkt 4.

10. Centrum-projektet
Se punkt 9.

I 1. Ny kommunikationsplan
Ett ftirslaget till ny kommunikationsplan ftir BRÅ-Köping presenterades.

Mötet beslutade att godkänna förslaget med den fträndring som mötet bestämde

12. övriga frågor
Inga frågor togs upp under denna punkt.

I 3. Sammanträdets avslutning
Ordftiranden tackade de närvarande ftir deras medverkan samt fürklarade
sammanträdet avslutat.
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sekreterare

Andreas Trygg
justerare


