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KOPINGS KOMMUN

Närvarande
Roger Eklund (ordf.)
Jo sefina Ackelman-Thunho lm
Tobias Back
Helen Hammarlund
Jan Häggkvist
Sverker Lindberg, t.o.m. punkt 8.

Caroline Evenbom
Ola Saaw
Andreas Trygg
Tom Wahlstedt
William Wikström
Björn V/ilhelmsson, fr.o.m. punkt 8

Viktor Zackrissonl
Jan Sköldberg
Lars-Olov Johansson

Kommunstyrelsen
Vård & Omsorg
Ungdomslots
Barn &. Utbildning
Säkerhetschef i kom.
Tekniska kontoret
Social & Arbetsmarknad
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Brottsofferjouren
Brå-samordnare
Närpolischef
Stadsarkitektkontoret
Kommunpolis
Sekreterare

Diarienr

Brottsförebyggande rådet KS 2016/192-1030

Protokoll fört vid sammanträd et 2016-06-02

Plats
Rådhuset.
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Ej närvarande. Mathias Axelsson, Pernilla Einan, Johan Hallberg,
Pia Hjelm Södergran, Peter Landin, David Schanzer-Larssn, Gun Törnbladl.

l) Viktor Zakrisson ersatte Gun Törnblad.

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

2. Y al av protokol ljusterare
Andreas Trygg valdes att tillsammans med ordftiranden justera

dagens protokoll.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2016-03-17 godkändes och lades

till handlingama. \o>t e2
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4. 2016 års handlingsplan
William Wikström presenterade ett förslag till handlingsplan for 2016, med
fokusområdena Motarbetafysiskt och psykiskt våld, Ett tryggt och trivsamt
Köping samt Motarbeta drogmissbruk.I samband med den nya planen kommer
avrapporteringama under året att få en mindre roll, och i huvudsak ersättas av en

mer omfattande uppföljning vid verksamhetsårets slut.

Mötet beslutade att anta förslaget till2016 års handlingsplan.

5. lnformation från Köpings Bostads AB
På grund av att Peter Landin meddelat ftjrhinder utgick denna punkt.

6. lnformation från kommunen
Jan Häggkvist kunde meddela att senvåren varit förhållandevis stökig. Dels har

det varit inbrott på skolor. Dels har det varit diverse busliv vid skolor och för-
skolor. Därftir har det satts in extra bevakning kring dessa.

7. Samverkansövere nskom melse, i n kl us ive med bo rga rlöften
William Wikström informerade om samverkansöverenskommelsens genom-

förandeplan och hur långt man kommit i ftjrhållande till denna.

Jan Skötdberg informerade på liknande sätt om hur långt arbetet med att infria
medborgarlöftena har kommit; bland annat görs fortlöpande trafikkontroller.

Det har även påbörjats ett förberedande arbete inför ett tänkt Nygårdsprojekt. Ett
projekt liknande de tidigare genomfürda Byjords- respektive Centrumprojektet,
inkluderande medborgardialoger och likartade aktiviteter.

8. lnformation från polisen
Björn Wilhelmsson inledde med en övergripande information om bland annat
polisens omorganisation, (den förhållandevis stabila) flyktingsituationen och om
infürande av ungdoms- och seniorråd. De senare är avsedda att underlätta dialoger
mellan polisen och allmänheten.

Därefter redogjorde Jan Sköldberg ft)r den senaste brottsstatistiken, avseende årets

fyra fürsta månader. På det hela taget har utvecklingen var positiv under perioden.

Jämfört med motsvarande period fürra året har samtliga brott minskat med 108 st.

(11%) ochbrott mot brottsbalken med 141 st. (21%) \Q.%Ø
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9. Sociala insatsgrupper
Bjöm V/ilhelmsson informerade om, den av Carin Götblad fürespråkade, arbets-

metoden sociala insatsgrupper. Metoden går ut pä att, med de berörda familjernas
samtycke, upprätta individuella brottsförebyggande handlingsplaner ftir ungdomar
i den så kallade riskzonen.

I Köping har förberedelser gjorts under våren och det egentliga arbetet ska snart

komma ingång. Social & Arbetsmarknad håller formellt i detta samarbetsprojekt,

som inkluderar polisen och flera kommunala förvaltningar. (Arbetsmetoden är i
stor utsträckning en fümyad variant av aktiviteter som redan pâgåLr i kommunen.)

10. övriga frågor

Våldsbejakande extremism
Roger Eklund rapporterade från en informationsdag anordnad av nationella sam-

ordnaren mot våldsbejakande extremism. Budskapef var att det är angeläget att det
för berörda yrkesgrupper anordnas utbildningar om füreteelsen, gama på läns-
och/eller landsnivå.

I 1 . Sammanträdets avslutn¡ng
Ordföranden tackade de närvarande ftir deras medverkan, önskade alla en skön

och trevlig sommar samt förklarade sammanträdet avslutat.
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Johans

sekreterare
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Andreas Trygg
justerare


