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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.00 
  
Ledamöter Anders Röhfors (M) ordförande 
  
Rådsrepresentanter Kommunpolis Stefan Persson, Säkerhetssamordnare Andreas 

Ahlsén, Fritids- och kulturförvaltningen Måns von Stedingk, 
Utvecklingscentrum Tobias Gillberg, Kommunstyrelseförvaltningen 
Henrik Syrjälä, Västra Mälardalens Myndighetsförbund Eva E 
Carlstedt Ståhl, Region Västmanland Madelen Lindquist. 

  
Övriga  Fritids- och kulturförvaltningen Susanne Lundberg,  
  

 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från förebyggande rådets möte den 14 maj 2019 
läggs till handlingarna.  

 

2. Undersökningen Liv och hälsa ung 2017 

Föreningskonsulenten rapporterar om den nationella undersökningen 
Liv och hälsa ung som senast genomfördes 2017. För Arbogas del visar 
siffrorna på att framförallt psykisk hälsa bland flickor är ett område att 
prioritera. Bland vuxna visar undersökningar att Arboga kommun ligger 
över rikssnittet på fallolyckor, främst bland kvinnor över 65 år.   

3. Oroligheter på skolgårdar 

Säkerhetssamordnaren informerar om den senaste tidens oroligheter på 
flera av kommunens skolgårdar. Ett gemensamt arbete mellan 
säkerhetssamordnare, polis, skola och fastighetsägare är påbörjat. På 
Stureskolan har översyn gjorts och åtgärder har påbörjats. Fler skolor 
planerar att genomföra översyner. Polis och räddningstjänst kommer att 
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informera om brandsäkerhet och arbeta förebyggande med årskurs 7 och 
8 för att sprida information.  

Polisens patrullrundor och väktares ronder riktas mer till att finnas på 
plats runt skolgårdar.  

4. Samverkan med näringsliv 

Näringslivschefen redogör för den utvecklade samverkan mellan 
kommun, polis och näringsliv för att skapa en tryggare handel. Arbetet 
som gjorts på Norra Ågatan har gett positiv effekt och företagarna i 
området set det som ett lyckat arbete som leder till tillväxt. I nästa steg 
planeras en översyn av området kring Sätra. Polis, näringsliv och 
säkerhetssamordnaren kommer vara inblandade i det arbetet.  

Arbetet med att sprida appen till handlare i centrum fortgår. Det finns 
exempel på lyckad informationsspridning via appen men det går att 
utveckla mer.  

Ett arbete pågår ihop med fastighetsägare för att se över belysning, 
rensning av växtlighet och kameraövervaka vissa platser. 
Hyresgästföreningen kommer genomföra en trygghetsvandring ihop 
med bland annat polisen.  

 

 

6. Aktuell information från verksamheterna 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Projektet Dans för hälsa är nu igång. Fokus på flickor med psykiska och 
psykosomatiska bekymmer. 

 Ungdomscoacherna i kommunen kommer att försvinna i den formen 
som de finns idag. En översyn av funktionen kommer att göras för att 
bibehålla det förebyggande arbete som gjorts av ungdomscoacherna.  

Biblioteket har haft vissa bekymmer med personer som uppehåller sig i 
området runt biblioteket och påverkar trygghetskänslan för personal och 
besökare. På rekommendation av säkerhetssamordnare och polis hålls 
källaren låst.  

I samråd med ABO, säkerhetssamordnaren och 
kommunstyrelseförvaltningen har parkeringen vid Sturehallen och 
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Stureskolan setts över. Tidigare stod en skateboardramp på parkeringen. 
Denna blev utsatt för skadegörelse och fungerade som tillhåll. Nu är den 
flyttad och området har rensats från växtlighet som stört insynen.  

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Sedan 1/7-2019 råder en ny tobakslag i Sverige. Syftet med lagen är att 
minska tillgängligheten och exponeringen av rökning.  

För återförsäljare av cigaretter och e-cigaretter kommer 
ansökningsförfarande att tillämpas. Tester och kontroller genomförs 
årligen hos återförsäljare för att se att alla kriterier uppfylls.  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Lokalstrategen informerar om den nya receptionen i Rådhuset som nu är 
färdigställd. Hittills har åsikterna varit övervägande positiva kring den 
nya utformningen. Nya rutiner vid besök där besökare blir hämtade i 
receptionen ska också öka tryggheten i huset. 

Brandskyddsrutinerna i Rådhuset behöver kollas över inom respektive 
förvaltning. På grund av stor personalomsättning finns viss risk för 
kunskapsbortfall och frågan bör lyftas för att alla i huset ska ha koll på 
rutinerna vid brand.  

Region Västmanland 

Arbetar med en omorganisation inom regionen där de sista nyanställda 
är på väg in. Stort fokus på folkhälsofrågor och arbetet med att 
färdigställa enkäten Liv och hälsa ung pågår. Elevernas egna åsikter och 
tankas tas med för att hitta relevant frågematerial till kommande 
undersökning.  

 

7. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 

Kommunpolisen informerar om brottsläget och aktuell brottsstatistik.  

De två områdespoliserna ska vara i full tjänst efter sommarschema igen 
vecka 39.  

Antalet narkotikabrott har ökat med 13 stycken vilket är bra. Det tyder 
på att polisens arbete ger effekt och fler tillslag görs.  
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Arbetet med volontärsamverkan kommer startas igång efter sommaren 
igen. Förhoppningen är att få fler volontärer som kan stötta polisen i sitt 
arbete.  

Lägesbilder kommunalt och strategiskt ger bra resultat. Genom 
samverkan mellan säkerhetssamordnaren och polis kan 
prioriteringsområden klargöras. Polisen önskar en till kontaktperson, 
utom säkerhetssamordnaren, inom kommunen som kan vara behjälplig i 
arbetet med lägesbilder.  

Kraftsamlingen med att stoppa klottret i kommunen har gett resultat. 
Den statistiska ökningen handlar om en större anmälningsbenägenhet 
och ett mer samordnat arbete mot klottret.  
 

9. Övriga frågor 

Säkerhetssamordnaren efterfrågar en tydligare samverkan mellan olika 
aktörer mot drogproblematiken. Stor del av brottsproblematiken och 
otrygghetskänslan som finns i kommunen kan härledas till drogproblem.  

 

 

Arboga den 17 september 2019 

 

Anders Röhfors  Måns von Stedingk  
Ordförande   Sekreterare 


