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KÖPINCS KOMMUN

Roger Eklund (ordf.)
Jo sef,rna Ackelman-Thunholm
Tobias Back
Pernilla Einan
Conny Hall
PeterHatzr
Helen Hammarlund
Jan Häggkvist
Peter Landin
Sverker Lindberg
Ingvar Olsson2
David Schanzer-Larsen
Andreas Trygg
Maarit Verga
'William Wikström
Björn Wilhelmsson
Jan Sköldberg
Robert Koivonen
Lars-Olov Johansson

l) Peter Hatz ersatte Pia Hjelm Södergran.
2lngvar Olsson ersatte Tom V/ahlstedt.

Kommunstyrelsen
Vård & Omsorg
Ungdomslots
Kultur & Fritid
Kolsva kommundel
Centrumfüreningen
Barn & Utbildning
Säkerhetschef i kommunen
KBAB
Tekniska kontoret
Brottsofferjouren
Tf. kommunchef
Kommunstyrelsen
Social & Arbetsmarknad
Brå-samordnare
Närpolischef
Kommunpolis
Kriminologpraktikant
Sekreterare

D¡arienr

Brottsförebyggande rådet KS 2016/192-1030

Protokoll fört vid sammanträd et 2016-09-19

Plats
Rådhuset.

Närvarande

Ej närvarande. Mathias Axelsson, Pia F{jelm Södergranl,
Ola Saaw, Gun Törnblad, Tom V/ahlstedt2.

ð
!

tr

I

9
õ

g

{

à

€
I
r

l. Sammanträdets öppnande
Ordftiranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öp.Kñ

Senast ändrat: 2016-10-17
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2. Y al av protokollj usterare
Tobias Back valdes att tillsammans med ordföranden justera

dagens protokoll.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2016-06-02 godkändes och lades

till handlingarna.

4. lnformation från kommunen
Jan Häggkvist rapporterade att det varit relativ stökigt under sommaren, med
inbrott och skadegörelse. Han meddelade även att det inom kort kommer att
rekryteras en ny säkerhetssamordnare.

5. lnformation från Köpings Bostads AB
Peter Landin informerade om att KBAB arbetar med satsningen trygghet och
säkerhet i sina bostadsområden, vilken till stora delar består i att ftirbättra husens

skick och utemiljön. Man har även ansökt om ekonomiska anslag för att kunna
anställa en integrationssamordnare pã Nygårdsområdet.

6. Rapport: samve rkansöve renskom melse och med borgarlöften
William Wikström informerade om hur långt man kommit enligt den i mars

undertecknade samverkansöverenskommelsen. Bland annat har gatubelysning
setts över och övervakningskameror installerats vid jämvägsstationen. Han kon-
staterade även att satsningen med en ordningsvakt i centrum har slagit väl ut.

Jan Sköldberg informerade om arbetet med att infria polisens medborgarlöften.
Det omfattar dels trafikövervakning med speciellt prioriterade områden, dels "mer
poliser på stan" och riktade polisinsatser

7. lnformation från pol¡sen
Björn Wilhelmsson inledde med att rapportera om aktuella övergripande frågor.
Han berörde den pågående omorganisationen; flyktingsituationen, där läget har
fürbättrats; inrättandet av ett ungdomsråd och ett utökat samarbete med pen-

sionärsorganisationerna; sociala insatsgrupper, för brottspreventivt arbete med

kriminella ungdomar.

Jan Sköldberg fortsatte med att informera om brottsutvecklingen under perioden
januari - augusti, jämftrd med motsvarande period 2015. Negatir,'t är att vissa
misshandelsbrott och inbrott i lägenheter ökat räknat i procent, men då ska det

hållas i minnet att attalet brott är litet. Sammantaget är emellertid utvecklingen
positiv. Samtliga brotthar minskat med246 st. (11 proc.) ochbrott mot brotts-
balken har minskat med 330 st. (22 proc.). ú2 r4 Ø49
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8. övriga frågor

Bidrag till grannsamverkan
Roger Eklund meddelade att Köpings kommun, genom nnÅ-f<iping, bidragit
med 5000 k till inköp av grannsamverkansskyltar.

9. Sammanträdets avslutn i ng
Ordfüranden tackade de närvarande ft)r deras medverkan och ftirklarade
sammanträdet avslutat.

Lars-Olov Johansson
sekreterare

Tobias Back
justerare


