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Brottsförebyg ga nde rådet

Brottsförebyggande rådet 2019-1 1-18, kl 09.00-1 1.10
Plats: Rådhuset.

Närvarande
Roger Eklund (ordf.)
Ola Saaw
Andreas Trygg
Göran Eriksson
Sara Schelin
Björn Vilhelmsson
Jan Sköldberg
Maarit Verga
Mats Glimbrant
Pernilla Einan
P¿ir Ellmin
Helen Hammarlund
Jan Häggkvist
Thomas Hoffmann
Peter Landin
Joshua Bender
Leo Pedersen
Marcus Olsson
Pirkko Toivanen
Kajsa Landström

kommunstyrelsen
kommunstyrelsen
kommunstyrelsen
kommunstyrelsen
kommunchef
polisområdeschef '

kommunpolis
social- och arbetsmarknad
vård- och omsorg
kultur- och folkhälsa
utbildningsftirvaltningen
utbildningsftirvaltningen
sfüerhetschef
sfüerhets- och BRÅ-samordnare
Köpings Bostads AB
tekniska kontoret
samhällsbyggnadsftirvaltningen
kommunikatör
Centrumftireningen
sekreterare
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Ej närvarande

Carolina Nässing, Brottsofferjouren.

l. Sammanträdets öppnande
Ordftiranden hälsar välkommen och ftlrklarar mötet öppnat.

2. Y al av protokol lj usterare
Andreas Trygg utses till protokolljusterare.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdef 2019-09-23 godkänns och läggs till handlingarna.
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!. uppföljning av Trygghetsvandringen på Nygård/centrum hösten 2o1g
Tekniska kontoret och KBAB^redogör ftir vidtagnu atgrira.. utifrån synpunkter inkomna
genom trygghetsvandringen. Återkopplingama bifogas protokollet.

KBAB satsar 14 Mkr under 2 âr für att "fräscha upp" Nygård. Fasader rustats upp,
parkeringar asfalteras, buskar beskärs och staket ."nou"iar.

Synpunkter på dimensionering av besöksparkeringar vid ftirvaltningshuset framftirs.

Tekniska kontoret uppmanar allaattgöra felanmälningar via kommunens hemsida då
man upptäcker något som behöver åtgärdas.

Vid kommande trygghetsvandringar uppmanas kommunikatör att fotografera det som
deltagarna har synpunkter på.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

5. Rapport från höstens Trygghetsvandringar vid Karlbergsskolan,
Malmaskolan och centrala Kolsva samt scheeleskolanKarlbergsskolan 2l oktober 1 besökare. Tidigare insamlade syn-

punkter från eleverna överlämnades.
Malmaskolan, centrala Kolsva 22 oktober 4 elever och några intresserade Kolsva-

bor deltog.
Scheeleskolan 13 november Ingen besökare!

Förslag fran Karlbergsskolan:
- Polisen medverkar och informerar füräldrar på frirsta ftiräldramötet i samband med
högstadiestarten i augusti varje år.

Beslut
Brottsftjrebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

6. Medborgarlöften och samverkansöverenskommelse 2o1g
Medborgarlöften och samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Köpings
kommun undertecknades den l5 april 2019. (Bifogades kallelsen)

Polisens system für att notera och ftilja upp aktiviteter kopplade till medborgarlöftena:
TUVA : "Till gåingli g Uppfttlj ning vardagli gen', :

84 aktiviteter noterade i TUVA kopplade till medborgarlöftena och 12 polisvolontåir-
uppdrag hittills i år.

Polisen stöttar Resursgruppen på Nygård som bl a genomftir nattvandringar.
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Polisens kameraprojekt: - fasta övervakningskameror - utredning/arbete pågår
- kroppskameror
- drönare

EST - Effektiv samordnad Trygghet - polisen arbetar utifran konceptet.
Embrace - digitalt verksamhetssystem - ska infüras skyndsamt i kommunen.
Rapportörer ska utses, systemet ska driftsåittas och intrimmas. Bör kunna ske under
kvartal 1,2020.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

7. Förslag på Fokusområden 2O2O
Grund for 2020 -åns medborgarlöften och samverkansöverenskommelse.

- Strategisk lägesbild - klar
- Orsaksanalyser - pågår
- Åtgärdsftirslag ---+ handlingsplan

Polisens fiirslag på fokusområden 2020:
- öka tryggheten på platser som upplevs otrygga
- minska skadegörelse
- minska tillgreppsbrott
- öka tryggheten på Nygård
- utveckla samverkan kring ANDT-frågor
- trafik - EPA
- utveckla samverkan kring EST
- civilftirsvar/beredskap
--- områden där polis och kommun har fürdelar av att samarbeta.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att delegera till ordftiranden och kommunchef att teckna medborgarlöften
respektive samverkansöverenskommel se med poli se n lor 2020 .

8. Ny BRA- och säkerhetssamordnare
Thomas Hoffmann, ny BRÅ-och såikerhetssamordnare i kommunen, presenterar sig.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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9. lnformation från kommunen
Lugnare läge - positiv utveckling.

Lite oroligt kring Ullvigymnasiet fortfarande (glaskross/skadegörelse)
Incident på Kristinelundsvägen - skapa oro/otrygghet bland personal.

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

10. lnformation från polisen
Nationell särskild händelse - Rimfrost
Organiserad brottslighet, skjutningar, språingningar -' nationell särskild händelse ---+

regional särskild htindelse: resursfürstärkning till Region Syd (6 poliser från region
Mitt). Sätter fokus på organiserad brottslighet, gåingkriminalitet.
Köping: arbeta ftirebyggande och inriktat mot organiserad gängkriminalitet, vapen,
narkotikaftjrsäljning : styrning och tydlighet.

Syftet med särskild händelse:
- minska antalet skjutningar och sprängningar
- minska antalet individer i kriminella kretsar
- ta bort vapen och sprängmedel
- öka tryggheten bland invånarna

Nationella brottsnätverk, IBN

Stöldbrott; bostadsinbrott, bildelsstölder, båtmotorstölder - intemationella nätverk.

Brottsligheten i Köping
Lägesbild/statistik utdelas och kommenteras.

Januari-oktober:
Ötcning av våldsbrott i skolmiljöer eller i miljöer dåir manga ungdomar vistas.
Analys av vilka platser det handlar om - rapport på nästa BRÄ,.

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att analysen av våldsbrottökningen bland ungdomar ska återrapporteras på BRÅ-
mötet den l1 marc2020.
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ll. Ungdomscoacherna, rapport
Har nu varit i gång i 10 veckor. Varit mycket ute och informerat samt skapar/bygger
relationer. Orienterar sig i kommunen och funderar på arbetsstrukturer. Rör sig ute på
kvälls- och nattetid.

Jobbar både mot enskilda personer och grupperingar.

skolor som varit mest berörda initialt: scheele, Karlberg, Nibble (S:t olov).

En stor tillgang att ungdomscoachema behärskar flera sprfü.

Måste prioritera! Kan inte alltid vara överallt.

Beslut
Brottsftlrebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att bjuda in enlflera av ungdomscoachema till BRÅ-mötet den 11 mars 2020.

I 2. Sammanträdestider 2020
Onsdagen den 1l mars, klockan 09.00-11.00, på Rådhuset.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera information till protokollet.

13. övriga frågor

I 4. Sammanträdets avslutn¡ng
Ordftiranden avslutar sammanträdet kl I1.10.

sa Landström
sekreterare

Andreas Trygg
justerare

Ekl



Trygghetsvandring
20 november, 201 I

Aterkoppling från Tekniska kontoret

+ KOPINCS
KOMMUN



Uppfölining av synpunkter
Gatu- och parkavdelningen samt Driftavdelningen förvaltar
allmän platsmark.

. Gator
o Parker
. Torg
o Gång- och cykelvägar
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Tillvägagångssätt r TK

KS-beslut

Avhjälpt
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I nga
åtgärder

Drift:
felanmälan

I nveste ring
kräver KS

besl ut

Vidare
utredning,

budget

Behov av
åtgärder

NEJ

Utred n ing
av fel

Vem
ansvarar för

marken?

lnfo till
ansvarig

Rapport
mottages

Trygg hets-
vandring

genomförs



Begränsningar
. Tekniska kontoret är ansvarig för allmän platsmark och vi är

ingen tillsynsmyndighet.

o Kvartersmark sköts av andra kommunala förvaltningar.

o Privat mark sköts av privata markägare.
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Olika typer av synpunkter
. Konkreta

o Exempel: "Fem trasiga gatlyktor i rad längs Rudbeckiusgatan, från
kyrkogården mot nordväst"

o Generella
o Exempel: "Det är väldigt mörkt längs åpromenaden och bryggorna från

Nygatan mot söder" och "Belysningen och buskage gör att det är mörkt
från Prästgården nedåt".
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Olika typer av åtgärder
o Konkreta

. Hanteras enklast inom ramarna for vanliga driftåtaganden
o Går relativt fort

o Generella
o Kräver utredning, åtgärder ligger utanför ramarna för drift och underhåll
. lnvesteringar beslutas av KS
. Tar tid



Konkreta exempel r Folkets hus

Platsbesök den 8:e mars, 2019 (TK)

Trygghetsvandring 20 nov, 2018

Brottsförebygganderådet 6 mars, 2019
Rapport mottages: "Buskarna nedanfór Folkets Hus bör plockas bort
eller beskäras".

Platsbesök 8 mars
Vår bedömning: Vi håller med. Omedelbar röjning av buskaget. På
sikt utreds mojlighet att byta ut buskaget mot något annat som är
lägre och lättskött. Kräver dock KS-beslut om investeringsmedel.

Röjning av buskaget genomförs 21 mars

Utredning av alternativ Pågår

+
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Röjning den21:a mars,2019 (TK)



Generella exempel r östra
långgatan

Trygg hetsvand ring 20 nov, 2018

Brottsförebygganderådet 6 mars, 2019
Rapport mottages: "Mycket höga buskage som behöver åtgärdas
i Gamla staden, Östra långgatan"

Utred ning av markägarförhållandena 7 mars

Platsbesök 8 mars

Tekn iska kontorets buskage
l¡lsl:Èl
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Flygfoto - Gamla stan, Köping



Generella exempel r Östra
Iånggatan

I

Träd och buskar vid lekplats. Beskärs årligen for skymd sikt.

Platsbesök den 8:e mars. Buskar spirea och tok.
Skötsel: klipps årligen efter gångbanan, övriga delar 5-10
års intervall. Träd. Beskärs årligen för skymd sikt

¡'¡'¡.¡.¡
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Vår bedömning: lngen åtgärd krävs utöver vanlig skötsel.



lnkomna synpunkter
o Mörk cykelled efter Nygårdsrakan

Mörkt område vid Kristinelundsvägen/sportfältet/Tenn ishallen

Mörkt framför Skogsbrynsskolan

Dålig belysnings Stora gatan

Trasig lampa Östra Långgatan

Två trasiga lampor kyrkogården Bivurparken

Höga buskage Gamla staden Ostra Långgatan

Skräpigt bakom Grek-restaurangen

Mörk gavelvid Harrys

Trasiga lampor vid Västra Långgatan

Mörkt vid Karlbergsskolan

Många parkerar utanför zoo

Skumma affärer bakom Bishops

Skumma affärer bakom Bishops

Belysning på Bishop-parkeringen och cykelbanan är för dålig

Buskarna nedanför Folkets hus bör plockas bort eller beskäras

Buskage vid Bishop bör plockas bort

Svårt att hitta parkeringar som inte kräver p-skiva

Två-timmarsparkering vid Tingshuset

Trasig lampa Östra Långgatan 5

Fem trasiga lampor Rudbeckiusgatan

Trasig lampa utanför Bishops

Dålig belysning Stora gatans bro

Mörkt efter åpromenaden

Bättre belysning önskas på Hökartorget

Bättre belysnings önskas bakom Hemköp

Mörkt tunnel Folkets hus

Mer lampor önskas på g/c-bana vid Lidl

Trasiga lampor Bivurparken

Mörkt på Scheelestatyn

Måla på tunnlar med speciell färg
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Status på inkomna synpunkter
. Mörk cykelled efter Nygårdsrakan

. Mörkt område vid Kristinelundsvägen/sportfälteUTennishallen

. Mörkt framför Skogsbrynsskolan

. Dålig belysning Stora gatan

. Trasig lampa Östra Långgatan

. Två trasiga lampor kyrkogården Bivurparken

. Höga buskage Gamla staden Östra Långgatan

. Skräpigt bakom Grek-restaurangen

. Mörk gavel vid Harrys

. Trasiga lampor vid Västra Långgatan

. Mörkt inom Karlbergsskolans område

Skumma affärer bakom Bishops

Belysning på Bishop-parkeringen och cykelbanan är for dålig

Buskarna nedanför Folkets hus bör plockas bort eller beskäras

Buskage vid Bishop bör ses övera

. Trasig lampa Östra Långgatan 5

. Fem trasiga lampor Rudbeckiusgatan

. Trasig lampa utanför Bishops

. Dålig belysning Stora gatans bro

. Mörkt efter åpromenaden

. Bättre belysning önskas på Hökartorget

. Bättre belysnings önskas bakom Hemköp

. Mörkt vid tunnel Folkets hus

. Mer lampor önskas på g/c-bana vid Lidl

. Trasiga lampor Bivurparken

. Mörkt på Scheelestatyn

INGEN ATCANO

! rrr-nNMALD / PLANERAD

I ulroeR uTREDNTNG
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RAPPORT 1 (s)
KOMMUÑ Datum

2019-02-t2

Brottsförebyg gande rådet
Robert Koivunen, Samordnare
0221-258 04
robert.koivunen@koping.se

Synpunkter rörande Nygård

Synpunkter och identifierade otrygghetsskapande aspekter runt Nygård rör främst
belysningsfrågor och otrygghetsskapande samlingar av ungdomar. Under
vandringen upptäcktes flertalet trasiga fasadbelysningar eller att fungerande
belysning var otillräcklig.

Mörka ytor på Nygård. Släckt fasadbelysning samt bristfÌilligt belysta ytor

Mest frekvent fürekom synpunkter i området runt Nibblesbackevägen 9 och 13.
Bland annat uppges ungdomar röka i garage och trapphus. Det upplevs också
otryggt att många ungdomar samlas på grönområdet söder om dessa adresser.
Detta område är dessutom väldigt mörkt vilket sannolikt bidrar till att det upplevs
otryggt.

Utöver belysning och otrygghetsskapande samlingar av ungdomar noteras även
trasiga ramper till innergården mellan nämnda adresser. Boende upplever att det
är farligt att gâ med barnvagn där. Tillgängligheten begränsas således också lor de
som är i behov av att använda rampen. Paraboler som tir placerade utanlor
balkonger upplevs också som en stikerhetsrisk.

Säkerhetsrisker. Trasig ramp och trappsteg samt paraboler som hänger utanfor balkongerna utgör
risker och begränsar tillgängligheten.

'é

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-2s1 31

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org. nr
212000-2114
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KOMMUN
RAPPORT

Datum

20t9-02-t2

Synpunkter rörande Köpings centrum
Även i centrum uppges bristfÌillig och trasig belysning samt växtlighet som
skymmer vara det som upplevs mest otrygghetsskapande bland deltagama. Det rör
sig då fr¿imst om olika platser på Östra- och Västra långgatan och Stora gúffit,
men också området runt tunneln vid Folkets hus upplevs skapa otrygghet på grund
av mörker och växtlighet. Gällande växtlighet som, i kombination med mörker,
skapar otrygghet framgår också området runt parkeringen bakom Bishops Inn som
såirskilt otrygg. Enligt uppgift fran deltagare förekommer också "skumma affárer"
på eller i anslutning till parkeringen.

Övrigt

Synpunkter från trygghetsvandringen finns i sin helhet bilagda denna rapport.
Observera att vissa av uppgifterna, som rör tekniska frågor (belysning och
växtlighet m.m.), redan anmälts och upprättats ärenden om hos Tekniska kontoret.
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Datum

2019-02-12

Bi laga - Anteckn i nga r/syn p u n kter från trygg hetsva nd ri nge n

Nygàrd:
o Det är stökigt inne i garaget vid Förvaltningshuset. Kan vakten skickas

dit?

Svar: Securitas har schemalagda rutiner på uppdrag av KBAB, samt att vi
vid behov utökar dänsten. 3ll0 -19, Q.,libblesbackevägen 5), hnns idag
bara för kommun och tekniska, inte för hyresgäster.

¡ Rampen upp till takträdgårdama/innegårdarna ovanpå garagen behöver ses

över. Gäller flera ställen. Under vandringen noterades att betongen var helt
söndervittrad. Farligt att ta sig fram med bamvagn där. Det fattas också
belysning på trappan och kontrastmarkering för att hjälpa synskadade att
uppfatta att nivåskillnad uppstår vid trappuppgången.

Svar: KBAB har med detta i underhållsplan. 3/10 -19, Ingen åtgard 2019,
(eventuellt budget 2020).

o Två trasiga gatlampor trasiga mellan Nibblesbackevägen 13 och 17.

Fungerande belysning på platsen lyser ftir svagt. Förslag: Byt till klarglas,
reflexer och starkare lampa.

Svar: KBAB har ronderingar och översyn av yttebelysning kontinuerligt,
detta åtgärdas löpande samt att vi även ft)myar oss i armatur b1'ten och
ledbelysning löpande. 3110 -19 Team bedömer och byter vid behov.

r Lekplatsen på kullen vid Nibblesbackevägen 13 och 17 skulle behöva
lysas upp med t.ex. spottar som riktas mot den.

Svar: Kul förslag! Vi utreder. 3/10 -19, Inte prioriterat för tillfÌillet.

o Mörkt vid Kihlmansgatan 5 (gavel mot sophuset).

Svar: I samband med nybyggnation av nedbrumen miljöstation kan vi se

över detta behov. 3/10 -19 i samband med ny station blir det även ny
belysning.

o Parabol utanför balkonger, säkerhetsrisk?

Svar: Vi ser över rutiner och risker på cletta. Samt att vi vid varje
avflyttning gör kontroll, nedplockning. 3/10 -19 (Ett hus Kilmansgatan 7

klart), övrigt arbetar vi enligt ovan.

o Mörkt vid garagen vid Rosendal (hörnen).

Svar: Vi ser över ytterligare komplettering av belysning. 3/10 -19 "icke
fråga" finns inget garage.

o Bristfüllig belysning runt parkeringen och Nygården.

3 (s)
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20t9-02-12

Svar: Vi ser över ytterligare komplettering av belysning. 3/10 -19 Svar
kvarstår.

Bristfüllig belysning vid infart till Nygården.

Svar: Vi ser över y.tterligare komplettering av belysning. 3/10 -19 Svar
kvarstår.

"PotthåI" som utgör fallrisk.

Svar: Pott hål lagas/åtgärdas. 3/10 -19 A.tgärdat, samt tar löpande.

Byt ut grinden utanför fotvårdssalongen mot en sådan som finns på
Kristinelundsvägen med en stor boll. Detta för att slippa alla bilar som
använder gångvägen som bilväg.

Svar: Utreds. 3/10 -19 Befintlig har lagats och fungerar.

Ta bort de höga buskarna i rundeln vid Nygården.

Svar: Vi fick beröm for att nedtagning av buskage har utförts, vi tittar även
på detta. 3/10 -19, Klart.

Mörk cykelled efter hela Nygårdsrakan.

Kommuns.

Inga lampor vid utegymmet.

Svar: Översyn och behov ses över. 3/10 -19, befintliga gäller.

Höga buskage på östra sidan av förvaltningshuset, Nibblesbackevägen 17.

Svar: Vi fick beröm für att nedtagning av buskage har utförts, vi tittar även
på detta. 3/10 -19, borta, klart.

Spring av ungdomar i garagen på kvällstid.

Svar: Securitas har schemalagda rutiner på uppdrag av KBAB, samt att vi
vid behov utökar tjänsten. 3ll0 -19 se ovan.

Mörkt område väster om Nibblesbackevägen 5.

Svar: Översyn och behov ses över. 3lI0 -I9, befîntligt kvarstår.

Ungdomar som uppehåller sig i grönområdet söder om Nibblesbackevägen
9 och 13, upplevs som otryggt, kvällstid.

Svar: Vid behov av otrygghet har vi rutiner för KBAB, Securitas samt
polisanmälningar. 3/10 -19, som ovan.

4 (5)
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RAPPORT 5 5
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Dalum

- 2019,02.12

Mörkt område vid sportfÌiltet, i anslutning till Tennishallen. EV Kultur o
Fritid. Jousha Återkommer

Svar: Översyn och behov ses över. 3ll0 -19, som ovan.

Ungdomar som står och röker både i garagen och trapphusen vid
Nibblesbackevägen 9 och 13, upplevs som otryggt, kvällstid.

Svar: Vid behov av otrygghet har vi rutiner ftir KBAB, Securitas samt
polisanmälningar. 3/10 -19, som ovan.

Mörkt längs Kristinelundsvägen, i synnerhet vid utfarten mot sportfrilten.

kommunens mark.

o Mörkt på gatan framför Skogsbrynsskolan.

kommunens mark.

o



Asfalteri ng
Projekt Nygård,
parkeri ngar

Etapp 3 av I
bblesbackevägenN

1:
.?

)\
ù


