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KÖPINGS KOMMUN

Ledamöter
Roger Eklund (ordf.)
Tobias Back
Pernilla Einan
Helen Hammarlund
Pia Hjelm Södergran
Peter Landin
Sverker Lindberg
Ingvar Olssonl
Ola Saaw
Andreas Trygg
Maarit Verga
William Wikström
Björn Wilhelmsson
Lars-Olov Johansson

Övriga
Peter Hatz
Jan Sköldberg

Kommunstyrelsen
Ungdomslots
Kultur & Fritid
Barn & Utbildning
Centrumföreningen
KBAB
Tekniska kontoret
Brottsofferjouren
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Social & Arbetsmarknad
Brå-samordnare
Närpolischef
Sekreterare

Centrumföreningen
Kommunpolis

Diar¡enr

Brottsförebyggande rådet KS 2016/192-1030

Protokoll fört vid sammanträd et 2016-11 -21

Plats
Rådhuset.

Närvarande
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Ej närvarande. Josefina Ackelman-Thunholm, Mathias Axelsson, Conny Hall,
Jan Häggkvist, David Schanzer-Larsen, Tom Wahlstedtl, Johanna Östman.

l) Ingvar Olsson ersatte Tom V/ahlstedt.

1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öp,0""4
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2. Y al av protokol ljusterare
Andreas Trygg valdes att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

3. Föregående protokoll
Protokoll et från sammant r adet 20 I 6 -09 - I 9 godkändes och lades

till handlingarîa.

4. lnformation från Köpings Bostads AB
Peter Landin informerade om att KBAB genomfört en Nöjd kund-undersökning
bland sina hyresgäster. På det hela taget gav den ett bra resultat, och angående
tryggheten var 78 procent nöjda. Som delexempel kan nämnas att beträffande
"trygg belysning" och personlig trygghetvar 78 respektive 82 procent nöjda.

5. lnformation från kommunen
Eftersom Jan Häggkvist inte var närvarande utgick denna punkt.

6. lnformation om samverkansöverenskommelse
och medborgarlöften för 2016

William Wikström informerade om att

samarbetsproj ektet med fastighetsägare, på grund av kommunchefsbytet,
ännu inte hunnit komma igång.

en "säker butik"-utbildning för butiksanställda kommer att starta under
våren 2017.

det sammanställts en rapport om effekten av kameraövervakningen vid
cykelparkeringen vid järnvägsstationen. Övervakningen har fått ett positivt
gensvar från resenärerna och cykelstölderna har nästan halverats. För att få
ett tillförlitligare resultat behövs emellertid en längre undersökningsperiod.

Mötet beslutade att en ny utvärdering ska göras när kameran varit i bruk
under en längre tid.

projektet med en ordningsvakt i Köpings centrum har varit lyckat. Därför
har ordningsvakten fått förordnandet förlängt till och med oktober 2017.
Dessutom har bevakningsområdet utvidgats.

o

o

a

det inledande kartläggningsarbetet i samband med Nygårdsprojektet har
gett konstruktiva resultat. Bland annat genom medborgardialoger och
samtal med anställda vid de särskilda boendena. /4u
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Sverker Lindeberg informerade om de upprustningar (förbättringar) av
gatubelysningar som i november kommer att slutftiras på ett flertal platser
i Köpings tätort.

Beträffande polisens åtaganden informerade Jan Sköldberg om att ..

man så mycket som möjligt arbetar med att var synliga och finnas bland
invånarna "ute på stan".

a

det kontinuerligt genomfürs trafikkontroller på olika platser i kommunen.

polisens kriminolog i dagarna kommer leverera den polisiära analys som
är en del av Nygårdsprojektet.

7. Samverkansöverenskommelse och medborgarlöften Íör 2017
Efter att samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena för 2016 gått ut
behövs nya för det kommande året.

Mötet beslutade att Brå:s arbetsutskott får i uppdrag att tillsammans med polisen
utarbeta och underteckna en samverkansöverenskommelse och medborgarlöften
för verksamhetsåret 2017 .

8. lnformation från pol¡sen
Björn V/ilhelmsson inledde med att ge en övergripande information om polisens
omorganisation. På det lokala planet gäller det i praktiken att fördela de tillgäng-
liga resursema på ett optimalt sätt. Han berörde även de sociala insatsgrupperna.
I dessa arbetar man tillsammans med kommunen, på individnivå, brottsförebyg-
gande med kriminella ungdomar.

Jan Sköldberg fortsatte med att informera om brottsutvecklingen under perioden
januari - oktober, jämftrd med motsvarande period 2015. Oroande är exv. att
bedrägeribrotten, i praktiken på internet, har ökat. Å andra sidan har inbrotten
blivit fürre och antalet gripna för narkotika ökat. Sammantaget är dock utveck-
lingen positiv. Samtliga brott har minskat med 159 st. (6 proc.) och brott mot
brottsbalken har minskat med 266 st. (15 proc.).

9. Utbildning om våldsbejakande extrem¡sm
Den2l12 håller personal från snpo en utbildning om våldsbejakande extremism
En särskild inbjudan har gått ut till de berörda pérsonalgrup;ä;id 
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10. Första sammanträdet 2017
Brå:s ftirsta sammanträde2017 hålls den 8/3 kl. 13.00 - 15.00. Arbetsutskottet
möts den 18/1 kl. 9.00 - 11.00.

I 1. Sammanträdets avslutning
Ordfüranden tackade de närvarande ftir deras medverkan, önskade alla en god jul
och ett gott nytt år, samt ftirklarade sammanträdet avslutat.

4ft-@
Lars-Olov Johansson
sekreterare

Andreas Trygg
justerare


