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Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet 2020-03-1 l, kl 09.00-1 1.00

Plats: Rådhuset.
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Närvarande
Roger Eklund (ordf.)
Sara Schelin
Björn Vilhelmsson
Jan Sköldberg
Maarit Verga
Pemilla Einan
Peter Landin
Joshua Bender
Leo Pedersen
Marcus Olsson
Jessica Holm
Matitda Östensson
Abdirizak Saed
Kajsa Landström

kommunstyrelsen
kommunchef
polisområdeschef
kommunpolis
social- och arbetsmarknad
kultur- och folkhälsa
Köpings Bostads AB
tekniska kontoret
samhällsby g gnadsfrirvaltningen
kommunikatör
ungdomscoach, $ 4

ungdomscoach, $ 4

ungdomscoach, $ 4
sekreterare

!

é

_{

9
a

!

I{
I

I
'a

Ej närvarande

Ola Saaw, kommunstyrelsen
Andreas Trygg, kommunstyrelsen
Göran Eriksson, kommunstyrelsen
Mats Glimbrant, vård- och omsorg
Ptir Ellmin, utbildning
Helen Hammarlund, utbildning
Jan Häggkvist, säkerhetschef
Thomas Hoffmann, Säkerhet- och BRÅ-samordnare
Pirkko Toivanen, centrumforeningen
Louise Jansson, centrumftjreningen
Carolina Nässing, Brottsofferj ouren.

l. Sammanträdets öppnande
Ordfiiranden hälsar välkommen och ftirklarar mötet öppnat.

2. Val av protokolljusterare
Pemilla Einan utses till protokolljusterare.

3. Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2019-11-18 godkänns och läggs till handlingarîa.
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4. Ungdomscoacherna, rapporUinformation
Rapport om UngCoacharbetet september 2019 - februari 2020 údelas samt bifogas
protokollet.

Ungdomscoacherna anställdes i augusti 2019.
Jessica - folkhälsovetare
Matilda - kriminolog
Abdirizak - psykologiisocialt arbete

Har hittills i huvudsak arbetat med:
,/ Kvälls- och helgfältning + evenemang + föräldrakontakter
/ Dagfältning; skolor, bibliotek, centrum
,/ Fritidsaktiviteter
r' Grupparbete - socialt färdighetsprogram
r' Hemmaplanslösningar
/ Föräldrakontakter
,/ Coachande samtal
r' Akuta händelser

Nattvandringar fredagar och lördagar är planerade april - september,kl2l.00-01.00.
Kultur- och folkhälsas unggrupp + social- och arbetsmarknad + utbildning. Föräldrar
ska bjudas in. Embrace kan hjälpa till och styra vara nattvandringarna bör ske.

Ser gtingbildningar bestående av l0-12-åtringar. Kan bli tillväxt till gaingkdminalitet.

Maarit: "fattigabam": barn i familjer i långvarigt ñrsörjningsstöd: ca 300 st i Köping
Social- och arbetsmarknad studerar och utreder vilka åtgåirder som kan vidtas
for att stötta barn i ekonomisk utsatthet.

Beslut
Brottsftirebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

5. lnformation från kommunen
Punkten utgår då både säkerhetschefoch säkerhetssamordnare är frånvarande.

6. lnformation från polisen
Nationell särskild händelse - Rimfrost
På väg att plana ut i region syd. Omftrdelning av resurser till Uppsalaregionen.

Resurs- och utredningsläget i regionen

Successivt polisiåirt resurstillskott; 3 nya poliser till sommaren * ett antal nya poliser till
hösten.
Rekryterar även civil personal, 4 nyanställda utredare under våLren + nyrekrytering av
fler till hösten.
Prioriterar utredningsverksamheten i polisområde Västmanland under några månader
ffir att komma ikapp.
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Brottsligheten i Köping

Lägesbild/statistik fiir hela 2019 samt årets lorsta månad 2020 utdelas och
kommenteras.

Rapport avseende ökning av våldsbrott i skolmiljöerimiljöer där ungdomar vistas,
perioden 190101 - 191031 i Köpings kommun bifogas protokollet.

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet

7. Medborgarlöften och samverkansöverenskommelse 2020
Medborgarlöften och samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Köpings
kommun undertecknades den 17 december 2019. (Bifogades kallelsen).

Arbetet fortgår.

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet.

8. Trygghetsvandringar vid karlbergsskolan, Kolsva och Malmaskolan
samt vid Scheeleskolan + träff med UFM, hösten 2019
S ammanställning av inkomna synpunkter bifogade s kallelsen.

VME
Ansvara fiir allmän platsmark; gator, parker, torg, gång- och cykelvägar.

Redovisar vad som är felanmältlpägår, vad som åir under utredning, vad som är
årtgärdatklart och vad som är vidarebefordrat.

KBAB
Kameror - säkerhetssamordningen
Belysning - fastighetssamordning budget/beslut - KBAB utfiir.
Skötsel

Privat mark - Förslag: samhällsbyggnad och nåiringsliv diskuterar med fastighetsägama
i samband med träff angående gestaltningsprogrammet.

BR{-samordnaren ska koordinera åtg?irder. BRÅ-samordnaren kallar till traff med
VME, KBAB och fastighetssamordningen ftir att prioritera åtgtirder.
Budget ftir åtgärder --- ingå i normala budgetprocessen.

Förslag: Handlingsplan för BRÅ.: Handlingsplan kopplad till medborgarlöftena och
try g ghetsvandringarna.

Beslut
Brottsfürebyggande rådet beslutar

att notera informationen till protokollet
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9. EST/Embrace, avstämning
Ärendet utgår då både säkerhetschef och såikerhetssamordnare åir frånvarande.

Demonstration på nästa BRÅ-sammanträde.

10. Sammanträdestider 2020 för BRA
Måndag 18 maj k108.30-10.30 KS-salen, Rådhuset
Mandag 14 september kl08.20-10.30 KS-salen, Rådhuset
Tisdag 24 november kl 13.30-15.30 KS-salen, Rådhuset

I l. övriga frågor
Polisen informerar om att Malmasklans framgångsfaktorer lyftes fram på ett Läns-BRÅ.

I 2. Sammanträdets avslutn¡ng
Ordftiranden avslutar sammanträdet kl 11.00.

sa Landström
sekreterare

Pemilla Einan
justerare



UngCoacher
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Vad gör UngCoacherna?

UngCoacherna i Köpings kommun arbetar
hälsof rämja n de med förebygga nde och f rä mja nde
aktiviteter.
Att alla unga ska ha en känsla av att lyckas är
utgångspunkten i UngCoachernas arbete.
Det gör vi genom att fånga det friska för
att skapa förutsättningar till ett gott liv.

Samverkan sker med föreningar, föräldrar,
förvaltningar och organisationer m.m.

"Alln wyv*nu hn *v
lpy,vrlrü r1r. q¡ft U7dKoUî" + KOPINGS

KOMMUN



V¡ll du komma i kontakt
med UngCoacherna?

Abdirizak "Abbe" Saed
07C-1629076
a bd iriza k@koping.se

Matilda Östensson
070-1629070
mati lda.ostensso n@kopi n g.se

Jessica Holm
070-1629077
jessica.hol m@kopi ng.se

Victor Perez
070-162 90 85
victor.perez@kopi n g.se

UngCoacherna finns också på fritidsgården Kuggen
varje måndag kl.08.00-09.00 om du vill komma och
träffa oss.

@ba rnoch u ngdomsen heten

Barn och ungdomsenheten

@
fl

i:i:i:!:i
l¡lfl+rt

rÖP¡NGS
KOMMUN



UngCoacharbetet
Rapport september 201,9 -februari 2A20
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@ I(öpings kommun

Rappotten skriven av

Pernilla Einan, 2020-02-27

,{ntagen av:

I(licka och skdv nämnd, datum och $
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lnledning

Idén om det förebyggande och frärnjande atbetet är gemensam i kornmunen,
som strävar efter att förbättra uppväxtförhållanden för barn och unga.

Framförallt sker detta genom att ge föräldrar stöd t föñldrz;ollen, skapa

möjligheter för allz attl<Lan skolan och skapa meningsfirlla aktiviteter för de

unga.
Paralleüt med detta pågår insatser för unga i riskzon, eller på gränsen till
riskzon. Ambitionen är att insatser ska sättas in så tidigt som möiligt. Alia
förvaltningar deltar aktivt förvâra barn och ungdomats bästa.

Bakgrund
I stora samvetkansgruppen, som är ett gemensamt kommunalt forum kring
barn- och ungdomsfrågor, diskuterades ungdomscoacher som ett komplement
tili det fötebyggande och ftàrnjande arbetet.
Frågan lyftes också på en ftamtidsverkstad som en önskan ftån deltagande
vuxnâ och ungdomar.

När BR{. (Brottsförebyggande rådet) gav möjlighet att söka medel ur
trygghetsmiljonen och skolan hade projekçerLg t 

^tt 
använda valde

fórvaltningama i samverkan via stora samverkansgrupperi att söka för att
anställâ ungcoacher att atbeta i kommunen och dess verksamheter.
Det förebyggande och främjande atbetet i kornmunenvar alla överens om âtt
det skuile utga ftån ett hälsofrâmjande tänk, där verksamheter ska bedrivas i
syfte att minska risken för barn och ungdomar atthzmna i kriminalitet,
missbruk eller socialt utanförskap.
Ungcoacherna anställdes och placerades inom fömaltningen kultur och
folkhälsa och Bam och ungdomsenheten.

Syfte
Alla ungar ska ha en känsla av att lyckas

MåI
Att tillsammans med alla färvaltningat atbeta för bam och ungdomars
välbefinnande som innebät:
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Bra självfötttoende

Aktivt medverk¿nde i sina liv

Framgångsrika i sin inlärning

Ansvats ñrlla medb orgare

Organisation
Ungcoachernaär tre personer som är anstälLdapå heltid och lyder under kultut
och folkhälsoförvaltningens barn- och ungdomsenhet.
En fritidsledare inom sâmma förvaltning, finns med och leder arbetet
''llsammans med enhetschef. De tre tjänstema finansieras av trygghetsmilonen
och statsbidrag via utbildningsförvaltningen.
Ungcoacheïna samvefkar med alla förvaltningar, med föreningat, polisen mm.

Ungcoacherna finns med som en nâturlig del i kommunens unggrupper som i
sin tur styrs av stota samvetkansgruppen.

Uppdrag

Barn- och ungdomscoachema ska:

Arbeta uppsökande och förebyggande med ett relationsskapande och

coachande arbetssätt (ungcoacherna fi.nns där ungdomar är)

Fungera som efl länk mellan bam och ungdomar, familjer,
förvaltningar, organisationer, föteningar och myndighetet.

Ha ett tätt samarbete med föräldta4 skola, kultur- och föreningsliv,
ftitidsverksamhet, socialtjänst och polis.

Arbeta eftet utarbetade handlingsplanet för individet och gruppet.
Agera!

Delta i unggruppen

I(¿n delta i Sociai insatsgtupp

Deita i hemmaplanslösningat om behov finns

I(an hålla i gruppvetksamhetet

Ta emot förfiågmngar ftãxt föräldrar och bam och ungdomar om
aktivitetsstöd i olika formet.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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. Informen föraldrar om vad l(öpings kommun kan erbjuda.

¡ Arbeta föt en bra telation med fötäldrat och infotmera föräldrar om
föräidraansvat, möjligheter m.m

. Hålla i föräl&autbildning

o Lotsa bam och unga till fritidsaktiviteter

. Yar:a goda fötebilder

. Skapa lugn och trygghet

. Hitta strategier för att uppnå - IÇlinslan Lv att lyckas!

Vad ska barn- och ungdomscoacherna inte göta:

o Fa;tta beslut om behandlingsinsatser (då det behövet gävia et
socialsekretetate)

. Utföra behandling eller vtud (men vi lotsar vidare till rätt hiälp)

r Inte vara kuratorer (men hzr gàrna coachande samtal och fötmedla
kontakt vid behov)

5



Lägesbild - Hur långt har vi kommit

lJngcoacherna började sina tjänster den26 augusti 2019. Den fötsta tiden gick
åt tili att làrakãnnaverksamheter, personal och ungdomar och ptesenteta sig

och den tänktzverksamheten i olika forum. Då ingen âv ungcoacherna bor i
kommunen har det också vadt viktigt attl'àra sig hitta i I(öpings kommun.

Kväl ls-och helgfältni ng

Under denna rubdk återfinns den uppsökande vetksamheten, där man rör sig ute

bland ungdorr'arna på deras areflor under vardag och helgkvällar. Syftet ät att finnas

där som en trygg vuxen och skapa kontakt med och fånga upp ungdomar som

tenderat komma in i ett normbrytande beteende.

Att röra sig kring utsâtta byggnadet har också varit ett syfte.

Det var inte så mycket kvar av hösten och de vatmz- månaderna när ungdomar

vanligwis "hänger" ute, nät ungcoachetna startade upp sitt jobb i september. Dem

hann ändå vaÍa ute vid flera tillÊillen och skapade sig en bild 
^v 

var ungdomar gärna

håller till. Under vintem har de på kvällar funnits med vid ungdomsarrangemang, på

fritidsgårdar och i centrum.

I(ontakter med föräl&ar har skett löpande, där man tàffatpå ungdomar i miljöer eller

på tidpunkter där dem inte borde vara.Mänga föräldrat visar tacksamhet i att bli
informerade.

Dagfältning

På dagtid rör sig ungcoachema ute på skoloma föt att skapa kontakt och presenteta

sig föt ungdomar. Ambitionen är att ungdomatfla ska veta att ungcoachetna finns.

Effekten av ungcoachemas närvaro har varit att det skapar trygghet. En vanlig vecka

gör ungcoacherna ett trettiotal spontanbesök på skolor och ftitidsgårdar.

Ungcoacherna kan även finnas på andra arenor dagtid som på bibliotek, i centrum

tnm.

Fritidsaktiviteter

Det â"t viktigt för bam och ungdomar âtt fìnnas med i positiva sammanhang på sin

fritid. Att driva runt i gäng på kvällar och helger, dfu gänget är normen är inte bta.

Barn och ungdomar som påträffas på platser dfu dem inte ska vata,har ett
motivationsarbete startat, genom att försöka få dem 

^tt 
sàtta ord på vad dem skulle

vilja göra på sin fritid. Föräldrar har kontaktats och tillsammans hat man försökt hitta

goda lösningar.

Ungcoacherna har hittat möjligheter att.vata med i en aktivitet som tìlltalar på

fritidsgården, i kulturskolan eller inom föreningslivet.
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Ungcoachernahar blivit en viktig länk mellan hem och aktivitet. Föräldtar som inte
vet vad det innebär ^ttvat med i exempelvis föreningslivet har fätt förklarat för sig

och också fått en förståelse hur viktigt det är för bamen/ungdom ma att finnas med i
positiva sammanhang på sin fritid. Ledare har taglt ett större ansvar där

barn/ungdomar behöver extra stöd, då ungcoachernahar funnits med och lotsat in i
aktivitet. Fritidsbankenharvaittväldigt viktig där man kunnat låna utrusning, för att

prova på olika aktiviteter.

22st ungdomar har under perioden fångats upp i en

gruppaktiviteter/föreningsaktivitet eller annan aktivitet genom lotsning och stöd av

ungcoacherna.

Gruppverksamheter

Under perioden har ungcoøcherna påbörjat ett a*setat med att ta fram ett socialt

Fárdighetsprogmm. Detta är en mer riktad aktivitet att använda tül gtupper av

ungdomar vid behov och i samspel med personal på skoloma. Tanken är att detta ska

kunna användas under vintermânaderta, dfu kvälls och heþtjänstgöring inte âr lika

frekvent förekommande. Innehållet ska ha olika rubriker kring attitydet, teladoner,

fördomar, vänskap, våld mm.

3 grupper har hittills startats tjllsammans med skolpersonal.

Ungcoachemahar fàtt utbildning iøtthâlla kill- och tjejgupper samt deltagit i
utbildningen Ttjugo. En kurs i att medvetandegöra sitt bemötande och

förhållningssätt.

Hemmaplanslösningar

Utbildningsförvaltningen, social och arbetsmarknadsförvaltningen och kultur
och folkhälsoförvaltningen har rill5211¡¡2¡5 arbetat med två
hemmaplanslösningat, dät ungcoacherna funnits med i arbetet.

Föräldrakontakter

Föräldrakontakter fu nödvändiga för att nå resultat. Iiontakt med föräl&at sket
löpande och har uppfattats som positiva i de flesta fall. Undet perioden l;Lar 34

samtâl med föräldrar genomförts via telefon eller genom fysiskt möte. En
tillgång i ungcoachernas arbetahxvznt âtt en âv uflgcoachema pratar fleta
språk och att det dâhar vantltattarc att nä fram, nàr fötälder inte behfuskar det
svenska sptåket. En ungcoach hat också utbildat sig i att hålla
fötäldrautbildning.
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Coachande samtal

Ungcoachernas arbete är mycket att coacha ungdomar genom att göra dem

medvetna om sina bta sidot och att förstärka det friska. Att växa upp och bli
vuxefì handlar i till stor dei om zttltàrakãnna sig siälv, både vem man är och

Y^rtffir,taàtpãvàg'Atthatillgång''llenungcoacheller^rrr2;rr\''uxenutanför
familjen som man känner tilli¡ ¡i11, kanvara en viktig telation.
Många ungdomat söker upp coachetna på skolan och på fritidsgården,lör att

pfata om otka saker man möter på i livet. Någa behöver ttäffas på speciella

tider, medan andtz tar tillållet í zkt, nàr möjligheten dyker upp.

Vi kan se âtt flickorna i större gtad söket stöd hos coacherna i att spegla sina

fundedngar, ànvadpojkama gör. Vi ser också attmänga stärks i dess¿ möten

och vågar ta nya utmaningat.

Akuta händelser

Ungcoacherna blir konøktade vid akut¿ händelser eller när man behöver hjälp

på olika platser. Dem har tillkallats av butìket, bibliotek, anlàggrttngat, skolor

mm. Många vuxna som inte hat en v^nz 
^ttmöta 

ungdomar, visar

uppskattning att möjligheten finns.

Ovrigt
En ungcoach har varit på utbildning i Ötebro som ABF ordnade som handlade

om hur den somaliska gruppens svårighetef att föfstå myndighetet och hur

man kan arbeta föt att nå tesultat.
Tillsamman med socialtjänsten har fler stödinsatser med aktivitetet till batn

och ungdomar med behov samvetkats kdng. Det har vadt dansgtupper för
flickor, egen tid för aktivitet med en ungcoach mm'

Utvärdering och Dokumentation
Det finns ingen dokumentationsplikt i ungcoachernas arbete.

Ungcoacherna utvärderat och dokumenterzt vaqe uppdrag och aktivitet som

dem deltar i utan attanvänðanafffl och personnummef, utan beskrivet alTa

aktivitetet i olika uppdrag.
Arbetet följs upp och pdoritenngar. sker. Viktigt att iobba med ftågoma:

Gör detta skillnad? Om inte hur kan vi prova nya strategier?

Rapportering hur arbetet fungerar görs till Stora samv"tÈ"ttg*ppen och BRÅ.
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Utmaningar

De utmaningâr som ungcoachemas arbete har stött på sedan uppstart har i
mångt och mycket handlat om âtt skapa begiplighet i uppdraget för såvâl

ungcoacherna, som för dem som i olika aktivitetet samspelar med dem.

När alla som atbetar med barn och ungdomar kan se och begripa helheten kan

vi nå resultat. IFranðlr- det bata om att släcka btänder på sin egne- arefur- är det
kortsiktiga lösningar, men âtt arbeta fram planer rills2¡6¿1s för ett långsiktigt
arbete och hela dygnet kan det ge positiva tesultat på sikt. Alla bidrar med sin

kompetens, vi följer upp ârbetet tegelbundet, korrigerat och ger inte upp.

En utmaningät att stärka föraldrar och få dem att förstå vikten 
^v 

zttYatl-
fötäldra¡ och vilket ânsvâr det medför.

Hur samspelar vi med föreningslivet? I(an föreningslivet vävas in att ta ett
större socialt ansvar? I(an bidrag utformas så att föteningar som deltar i atbetet
och samspelar med kommunen i det förebyggande arbetet belönas?

Ungcoachemas prioritenngarkanvata en utmaning, dä mzn sef âtt behovet är

stort och ser olika ut. Prioriterzrvt tàtt?

En mötesplats föt 70 - 1,2 ãringar. som "växt" ut ftitids är ett behov som finns.
Många rör sig i gäng i tidtg ålder och driver runt på olika anläggningar och
sysslar med "små hyss", som kan tzngeta attväxa om vi inte lyckas fånga dem.

Tiltgång till en bil har varit en utmaning för ungcoacherna, dä det ibland rör sig

om att förflytta sig snabb. Det tar tid att boka bil, samt att det medföt stota

kostnader 
^tthyta, 

Yttetomtåden som ex. Kolsva fãn dä sämre tillgång titl
ungcoachema.

Vad gället ungdomarna.hanðLar utrnaningarna i attbygg" tillit till vuxna. Vi
måste bjuda in dem till delaktighet, aktivitet och skapa stolthet. Många bam
och unga har också en smal upplevelsehorisont och måste få hiälp att vidga
den, för att dem ska ha sâmrna tillgång som alla barn och ungdomar bör ha.

Poikar som hamnar i gäng, måste få hiälp attbrytamönstet. Vi måste stätka

dem i attvägz t¿ âvsteg och tro på sig själva.

Framgångsfaktorer
Placeringen inom kultur och folkhälsa ser vi blev ett bra initiativ, då

ungcoacherna beüaktas som något främiande hos såväl föräidrar som

ungdomat.
Det har gått fot att arbeta framhãilbara strukturer, trots att mer atbete

kvarstår. Det betot pä attvi tillsammans i kommunen har atbetat ftam en bra

samverkansgrund.
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Civilsamhället är positiva odnàr med och bidrar så att arbetet ska iyckas.

Ungas delaktighet och inflytande i sina egna liv hat varit viktigt i samspelet med
ungcoachema. Man pra;tar med ungdomar och inte om dem.

Kompetens och positiv vüjeinriktning biand medarbetare och chefer i
samvetkan hat v ant viktigt.

Avslutningsvis
Bam och ungdomsftägorna i Köpings kommun är uppdeladeiflerz- nämndet
och förvaltningar. Helhetsperspektiv finns ändå i vår s¿mverkan i arbetet med
bam och unga. Förvaltringama tar ett gemensamt ansvar för samverkan och
att uttal¿de samverkansinsatser kring barnrättsfrågor, ungas delaktighet och
inflytande, ungâs lätande och utveckling, föräldrautbildningar med mera. Allt
finns i ett samlat samverkansdokument, som följs upp systematiskt.
Europarådets rekommendation kom i maj 2017
"Ungdomsarbetets pnmàra funktion är att motivera och stödja unga att hitta
och följa konstruktivavàgzr i livet och på så sätt bidra till deras personliga och
sociala utveckling och till samhället i stort"
För att möjliggöta rekommendationen krävs samverkan och positiva vuxna
som visa¡ vägen till vuxenblivande.
Ungcoachetnahar gett arbetet en extra skjuts i vårt gemensamtna arbete
framät. Trots att verksamheten endast pågått sedan slutet av augusti ser vi att
mãngz förebyggande och främiande insatser har genomfötts och pågår med
bra tesultat. Ungcoachernahar blivit en nâturlig del av unggruppsarbetet och
det hat gãtt fotare 

^tt 
Lgera'

Livskvalité àr zttha bra saker på fritiden och att skolan fungerar, tjllsammans
hittar vi former för det.
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Rapport avseende ökning av våldsbrott i skolmiljöer/miljöer där
ungdomar vistaso perioden 190101--1910310 Köpings kommun.

Vid genomgång av polisanmälningar gällande våldsbrott där målsägande är

under 18 år under ovanstående period kan konstateras att det inte går att urskilja
ett mönster över platser som är särskilt frekvent ftirekommande.

Det går att utläsa alt ett tiotal av anmälningarna härrör från gymnasie- eller

högstadieskolorna i kommunen samt ett par anmälningar från någon av

idrottshallama. Platserna flor övriga anmälningar är till övervägande delar inom

centrumkärnan i kommunen, dock inte på någon specifik plats eller gata. Några

är kopplade till krogmiljö samt andrarestauranger, och en mindre del härrör från

hamburgerrestauranger utanfor centrumkärnan.

Antalet anmälningar där målsägande är under 18 år vid aktuell brottskategori var

under perioden 43 st.

Tittar man på motsvarande period under 2018 är antalet 48 st. Antalet anmälda

våldsbrott var alltså fem ftirre 2019jämfort med 2018. Antalet våldsbrott som

anmälts i skolmiljön awiker inte heller mellan åren, utan är i det närmaste

samma antal båda ären, ca 10 st. Det går heller inte att dra någon annan slutsats

for 2018 än densamma som ftir âtr 2079, platserna for brotten är en mängd olika
platser främst inom centrumkärnan.


