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Handlingsplan Köpings kommun för samverkan i brotts- och trygghetsskapande arbete under 2022  
FOKUSOMRÅDE (Baserad på Samlad lägesbild) 
 
Ungdomar / Narkotika 
 
Ansvarig förvaltning/bolag 
Kommunledningsförvaltningen, social och arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kultur och fritid samt polis 
 
PROBLEMBESKRIVNING Fokusområde 
 
Narkotikaproblematiken kopplat till ungdomar handlar i stort om att fler unga brukar droger och en del av dessa utgör del av överlåtelseledet. Drogbrukandet kan 
kopplas till platser (hot spots) och individer. Överlåtelsedelen kan kopplas till platser (hot spots) och vissa strategiska individer. 
 
Narkotikaproblemet sker i princip veckans alla dagar med ökning kopplat till helger och olika tillställningar. 
Droghandel och hantering av droger sker i och runt kommunens skolor.  
 
Narkotikaproblemtiken genererar olika former av brottslighet tex våldsbrott, stöldbrottslighet etc vilket i sin tur skapar oro och otrygghet där hanteingen sker. Främst 
drabbas närområdet men på sikt hela samhället. En ökande brottslighet där yngre ungdomar involveras har identifierats i kommunen. Det har framkommit att 
ungdomar mellan 12–15 år numera ingår i kriminella kretsar, detta tydliggör ytterligare samverkansbehov mellan polis och kommun.   
 
Langning utanför och inne i Folkets hus/biblioteket, Gammelgården, Sportfältet. 
 
 
ORSAKSANALYS 
När / Vem / Var / Hur / Intressenter 
Hanteringen sker i princip veckans alla dagar och vanligtvis pågår brukandet efter skoltid med undantag för helger. Tyvärr ser vi en markant ökning bland de yngre 
ungdomarna. Brukande och överlåtelse kan kopplas till särskilda hot spots men kan i princip ske var som helst. Särskilda tillställningar, fester, event, är särskilt 
intressanta för säljarna. Gömmor används frekvent både inom som utomhus. 
Ullvigymnasiet är en stor skola vilket gör att det är svårt för personalen att hålla uppsikt. I och med storleken på skolan är den attraktiv för handel med droger.  
 
Fördjupad orsaksanalys skall genomföras av ansvariga för detta fokusområde. 
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Aktivitet/Åtgärd 
som riktas mot att påverka de troliga orsakerna  

  

Mål 
(formulera mål,: SMART –Specifikt, Mätbart, 
Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet) 

Ansvarig 
 

 Intensifierad övervakning, uniform & civilt utifrån gemensam lägesbild. Ökad lagföring, försvåra för dem som hanterar 
narkotika samt skydda enskilda ungdomar. 

Polisen 

 Polisens volontärer, nattvandrare och ungcoacher skall röra sig i områden utpekade av 
Embrace. 

Öka tryggheten och skyddet för de ungdomar som 
vistas ute i samhället. 

Polisen/ 
Kommunen 

 Informationsinsatser till vårdnadshavare gällande narkotika och kriminalitet som utgår 
från kommunens unggrupp och utifrån identifierade behov. 

Öka kunskap och förståelse bland vårdnadshavare om 
vad ungdomar ställs inför och hur man kan agera som 
vårdnadshavare. 

Kommunen/ 
Polisen 

 Hundsök med inriktning mot skol- och fritidsverksamhet Försvåra hantering och minimera tillgången av 
narkotika i kommunala verksamhetslokaler.  

Polisen 

 Platsbesök fritidsgårdar i Köping/Kolsva  Öka tryggheten samt även kontaktskapande. Polisen 
 Kamerabevakning Ullvigymnasiet både inne på skolan och utvändigt. För att bättre övervaka Ullvigymnasiet område, öka 

tryggheten, motverka droghandel och personrån på 
skolan. 

Kommunen 

 Samverkan mellan polis och upprättat ungteam inom social och arbetsmarknad skall 
upprättas under året. 

Målet är att gemensamt angripa den problembild vi nu 
sett under året med ungdomar som har etablerat ett 
kriminellt beteende.  

Kommunen/ 
Polisen 

 Röjning vegetation och Trygghetsbelysning Mer insyn, färre platser att gömma sig på. Kommunen 
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FOKUSOMRÅDE (Baserad på Samlad lägesbild) 
 
Otrygga platser 
 
Ansvarig förvaltning/bolag 
Kommunledningsförvaltningen, social och arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, VME, KBAB, samhällsbyggnadsförvaltningen samt polis 
 
 
PROBLEMBESKRIVNING Fokusområde 
 
Den upplevda otryggheten utifrån inrapporter i Embrace. 
 
Idag finns utmaningar vad gäller den upplevda tryggheten i Köpings kommun. Andelen invånare som uppger att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam på 
grund av rädsla av att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad har ökat över tid. År 2021 uppgav 39 % av Köpings kommuns invånare att de ofta eller ibland 
avstått från att gå ut ensam, vilket är högre i jämförelse med riksgenomsnittet och andra jämförbara kommuner. Majoriteten som avstår från att gå ut ensam är kvinnor 
– 54 % kvinnor och 25 % män i kommunen uppgav år 2021 denna problematik. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) Statistiken nås via Kolada. 
 
Utifrån dialogsamtal med kommunens medborgare har det framkommit att många upplever otrygghet när de rör sig i vissa delar av kommunen. 
Den upplevda otryggheten skapas ofta utifrån samlingar av ungdomsgäng samt misstänkt narkotikahantering. 
 
I senaste liv hälsa ungrapporten uppger ungdomar att de upplever otrygghet både inom skola och under fritiden. 
 
 
ORSAKSANALYS 
När / Vem / Var / Hur / Intressenter 
Otryggheten upplevs särskilt påtaglig under kvällstid och då i vissa utpekade områden utifrån Embrace rapporter. Ungdomsgäng upplevs skapa otrygghet. Utifrån 
inrapporter och inkomna synpunkter från allmänheten ser vi centrum som ett utpekat område i Köping. 
 
Fördjupad orsaksanalys skall genomföras av ansvariga för detta fokusområde. 
 
 
 
 
 Aktivitet/Åtgärd 

som riktas mot att påverka de troliga orsakerna  
  

Mål 
(formulera mål,: SMART –Specifikt, Mätbart, 

Ansvarig 
 



    

4 
 

Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet) 
 Intensifierad övervakning utifrån lägesbild. Öka den upplevda tryggheten. Polisen 
 Undersöka möjligheten att installera ett varningssystem som kan installeras på 

mobiltelefoner och datorer/iPads i händelse av en eventuell PDV (pågående dödligt 
våld) incident. 

Identifiera möjligheten att implementera systemet i 
verksamheterna, för att säkerställa att larm och viktig 
information når fram. 

Kommunen 

 KBAB genomför ca 10 trygghetsvandringar under året i KBAB´s bostadsområden. 
Trygghetsvandringarna sker i samverkan med övriga aktörer i området. 

Öka den upplevda tryggheten i området. KBAB 

 Ungdomsfullmäktige utför en framtidsverkstad utifrån trygghet. Att lyfta in ungdomsperspektivet i trygghetsfrågor. Kommunen 
 Genomföra fritidsaktiviteter, trygghetsaktiviteter, feriepraktik för unga, praktikprogram 

innanförskapslinjen och projektet Huskurage. 
Boende i KBAB´s fastighetsbestånd skall bli mer aktivt 
medverkande i bostadsområdet för att om möjligt öka 
tryggheten. 

KBAB/ 
Kommunen 

 Utökad väktarbevakning utifrån lägesbild. Öka den upplevda tryggheten. Kommunen 
 Polisens volontärer, nattvandrare och ungcoacher skall röra sig i områden utpekade av 

Embrace. 
Ökad trygghet och vuxennärvaro. Kommunen/ 

Polisen 
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FOKUSOMRÅDE (Baserad på Samlad lägesbild) 
 
Trafiksäkerhet 
 
Ansvarig förvaltning/bolag 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, VME samt polis 
 
PROBLEMBESKRIVNING Fokusområde 
 
En stor ökning gällande samtal till polisen och inrapporter i Embrace påvisar en stor otrygghet i trafikmiljön i Köping. Många upplever störande buskörning i form av 
hastighetsöverträdelser, streetrace, felparkeringar samt stora samlingar av motorburen ungdom som ofta är högljudda och skräpar ner i närområdet. En ökning av 
rapporter där allmänheten påtalar en rädsla att råka ut för olyckor är nu mer tydligt än tidigare. 
 
Utifrån nulägesanalyser investerar VME i byggnation av fysiska trafiksäkerhetsåtgärder. Syftet är att öka trafiksäkerheten för kommunens oskyddade trafikanter, främst 
fotgängare, cyklister och inte minst barn. Av den anledning fokuserar VME på stråk till och från skolor på kommunens huvudgator. VME har också inriktat sig på att 
uppnå nollvisionens delmål om andel säkra gcm-passager på kommunens huvudnät. 
 
 
ORSAKSANALYS 
När / Vem / Var / Hur / Intressenter 
De allmänna hastighetsöverträdelserna upplevs under hela dygnet medan problematiken kring motorburen ungdom ofta förekommer under helger. 
Platser som pekas ut är Ullvileden, Ringvägen, Bergslagsvägen Kolsva, Kihlmansgatan, Erikslundsvägen och Malmönvägen. 
 
Fördjupad orsaksanalys skall genomföras av ansvariga för detta fokusområde. 
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 Aktivitet/Åtgärd 
som riktas mot att påverka de troliga orsakerna  

  

Mål 
(formulera mål,: SMART –Specifikt, Mätbart, 
Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet) 

Ansvarig 
 

 Till 2022 har VME erhållit investeringsmedel för trafiksäkerhetsåtgärder på: 
Ringvägen vid Furuvägen, Västeråsvägen öster om Arbmans väg, Nibblesbackevägen 
sydost om Rosenlundsgatan, Ett gcm-passage (definieras som en ordnad passage för 
gång och/eller cykel och/eller moped på huvudvägnät för bil inom tättbebyggt 
område) vid korsningen Torggatan-Prästgärdsgatan, Järnvägsgatan utanför Köpings 
resecentrum. 

Syftet är att öka trafiksäkerheten för kommunens 
oskyddade trafikanter. 

Kommunen 

 VME utför trafikmätningar utifrån inkomna tips och rapporter i Embrace. Identifiera platser där åtgärder kan komma att krävas. VME 
 Polisen skall utföra hastighetskontroller utifrån kommunens trafikmätningar och 

aktuell lägesbild skapad i Embrace. 
Öka trafiksäkerheten och förebygga 
hastighetsöverträdelser. 

Polisen 

 Samverkan gällande information till elever på trafikskolorna i Köping. Öka medvetenhet om regelefterlevnad och 
konsekvenser av att framföra fordon olagligt. 

Polisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

7 
 

 

FOKUSOMRÅDE (Baserad på Samlad lägesbild) 
 
Skadegörelse 
 
Ansvarig förvaltning/bolag 
Kommunledningsförvaltningen, KBAB, social och arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kultur och fritid samt polis 
 
PROBLEMBESKRIVNING Fokusområde 
 
Skadegörelse sker ofta kvällstid främst torsdag till söndag och riktas ofta mot skolfastigheter. Den vanligast förekommande skadegörelsen är glaskross och 
nedskräpning men även klotter förekommer. I Köping har problemet varit av särskild betydelse då skadekostnaden tenderat öka varje år med undantag för 2021. Detta 
är fortfarande ett stort problem då verksamheterna ofta störs genom att lokaler ej går att nyttja samtidigt som kommunen fortfarande tvingas bära stora kostnader. En 
tydlig statistik och problembild hämtad ur Embrace visar på att ett fortsatt förebyggande arbete krävs. 
 
Skadegörelse, stenkastning, klotter, vid Folkets hus/biblioteket, Gammelgården, Å-promenaden, Sportfältet, Båthus 
 
 
ORSAKSANALYS 
När / Vem / Var / Hur / Intressenter 
Utifrån statistik kan vi tydligt utläsa att skadegörelse oftast sker kvälls och nattetid. Utifrån inkomna rapporter ser vi att ungdomar står för merparten av skadegörelsen. 
Skolfastigheter är ofta drabbade av skadegörelsen men också andra anläggningar förekommer bland rapporterna. Vi ser tyvärr en ökning av användandet av olika 
tillhyggen vid exempelvis glaskross till exempel med hjälp av luftpistol. (soft air gun)  
 
Ett problem är hur lättillgänglig och obevakad en skolgård är. Avsaknad av vuxennärvaro på dessa platser är en bidragande orsak till att ungdomar ofta väljer att vistas 
här. 
 
Fördjupad orsaksanalys skall genomföras av ansvariga för detta fokusområde. 
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 Aktivitet/Åtgärd 
som riktas mot att påverka de troliga orsakerna  

  

Mål 
(formulera mål,: SMART –Specifikt, Mätbart, 
Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet) 

Ansvarig 
 

 KBAB genomför åtgärder för att förbättra belysning på kommunens fastigheter 
(skolor) efter genomförda trygghetsvandringar. 

Förebygga skadegörelse samt öka tryggheten. KBAB 

 KBAB genomför årligen ett Trygghetspaket med skalskydd för ca 50 bostäder/år, har 
hittills införts i ca 200 bostäder. 

Förebygga skadegörelse samt öka tryggheten. KBAB 

 Montage av kameror utomhus på Ullvigymnasiets lokaler. Kameror har tidigare 
minskat skadegörelsen på Elundskolan 

Minskad kostnad för skadegörelse på Ullvigymnasiet 
lokaler jämfört med tidigare år. 

Kommunen 

 Utökad kamerabevakning kring järnvägsstationen i Köping. Öka tryggheten och förebygga brott. Kommunen 
 Intensifierad övervakning utifrån Embrace utpekade problemområden. Förebygga skadegörelse samt öka tryggheten. Polisen 
 Planera och genomföra riktade insatser mot skadegörelse/klotter på aktuella tider och 

platser utifrån gemensam lägesbild. 
Förebygga skadegörelse samt öka tryggheten. Polisen 

 Byte av passersystem och inbrottslarm Scheeleskolan och Malmaskolan. I syfte att öka säkerheten och förhindra inbrott/stöld. Kommunen 
 Målar över eller tar bort klotter, byter ut glasrutor Åtgärda skadegörelsen så fort som möjligt för att 

minska risken för ny skadegörelse. 
Kommunen 

 


