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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.30 
  
Ledamöter Anders Röhfors (M) ordförande, Hans Ivarsson (C), Kerstin 

Rosenkvist (S). 
  
Rådsrepresentanter Bitr lokalpolisområdeschef Anton Breznik, Kommunpolis Stefan 

Persson, Säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén, 
Utvecklingscentrum Tobias Gillberg, Kommunstyrelseförvaltningen 
Henrik Syrjälä, Socialförvaltningen Eva Lagerström, Rådhuset i 
Arboga AB Patrik Ahlberg, Barn- och utbildningsförvaltningen Per 
Gamaliesson, Fritids- och kulturförvaltningen Måns von Stedingk. 

  
Övriga   
  

 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från förebyggande rådets möte den 26 november 
2019 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Verksamhetsberättelse 2019 

Förebyggande rådets verksamhetsberättelse för år 2019 har skickats ut. 
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.  

 

3. Förebyggande rådets handlingsplan 2020 

Enligt Förebyggande rådets verksamhetsplan ska en handlingsplan 
upprättas årligen med fokus på de områden som rådet önskar lägga mer 
fokus på under det kommande året. Ett förslag har skickat ut med tre 
stycken mål: 
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 Stödja och utveckla kommunens förebyggande ANDTS-arbete, 

 Samverka kring förebyggande insatser för en ökad trygghet i 
kommunen, 

 Främja fysisk aktivitet hos barn och unga.  

 

Förebyggande rådets handlingsplan 2020 godkänns och läggs till 
handlingarna. 

4. Samverkansöverenskommelse med polisen 2020 

Biträdande lokalpolisområdeschef och säkerhetssamordnare informerar 
om samverkansöverenskommelsen för året och dess bakgrund. En röd 
tråd och ett kunskapsbaserat arbetssätt utgör grunden i 
överenskommelsen.  

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att Arboga kommun och 
Polismyndigheten ska samordna resurser för att effektivt minska 
brottslighet och öka tryggheten i Arboga. Målet är att utveckla det 
förebyggande arbetet med fokus på ungdomar. Det ska vara tryggt för 
alla att vistas i Arboga kommun.  

Handlingsplanen för 2020 presenteras och gås igenom. Samverkan i 
förebyggande arbete och trygghetsskapande är fokus för planen. Vissa 
HOT-spots presenteras. Lägesbildsarbetet är viktigt för att skapa 
överblick över det arbete som görs.  

 

5. Aktuell information från verksamheterna 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Brandskyddsorganisationen är under uppdatering. Arbetet påbörjas i 
Rådhuset och kommer sedan att ses över i hela kommunen. Ett 
förebyggande arbete med räddningstjänsten är på gång där olika aktörer 
samverkar för att skapa förutsättningar för att öka tryggheten. I och med 
bolagiseringen av tidigare tekniska förvaltningen ses flera avtal över, 
bland annat kartläggs avtal med SOS för att uppdatera dessa.   
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Socialförvaltningen 

Förvaltningen har haft ett stort fokus på SIG-arbetet och tre stycken 
ärenden har påbörjats. SIG-samordnarna belyser de stora vinsterna som 
görs via samverkansarbetet. Kriminalitet och droganvändning smyger 
sig allt längre ned i åldrarna vilket visar på vikten av tidiga och 
förebyggande insatser. De grupper som skapar otrygghet eller bedriver 
kriminalitet är små grupper av individer vilket gör att det går att 
kartlägga dem.  

Säkerhetssamordnaren poängterar att arbetet med främst alkohol och 
narkotika skulle behöva utvecklas. En ANDT-samordnare skulle vara 
önskvärt. 

Utvecklingscentrum 

Arbetet med Trygg handel är ett bra tillfälle för företagare att få bättre 
kunskap om rättigheter och befogenheter. Konceptet skapar även en 
bättre samverkan mellan polis och näringsidkare. Kartläggning av 
områden som är extra brottsutsatta är också ett stöd för företagare. 
Anmälningsgraden på brott bland näringsidkare är relativt låg och skulle 
kunna höjas för att få en mer rättvis bild av det aktuella läget.  

Väntsalen i stationen är till och från ett tillhåll för missbrukare, och just 
nu verkar vara allt fler som börjar hålla till där.  

Samarbetet med polisvolontärerna ska försöka utvecklas kring 
evenemangen under året. Där finns en resurs som idag inte nyttjas fullt 
ut.  

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Skolorganisationerna utvecklar sina arbetsmetoder och önskar arbeta i 
högre utsträckning med säkerhets- och trygghetsfrågor. Stureskolan 
kommer att genomföra ett arbete enligt EST-modellen.  

För vissa områden i kommunen har det lugnat ner sig, bland annat på 
biblioteket. Även utemiljöerna kring skolorna har blivit lugnare, en 
bidragande orsak tros vara de åtgärder som har gjorts kring den fysiska 
miljön på skolgårdarna.  

Skolan har tilldelats pengar för att arbeta med MVP, motverka mäns våld 
mot kvinnor. Säkerhetssamordnaren kommer finnas som ett stöd i det 
arbetet men inte driva projektet.  
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Ett IT-system kommer att köpas in av kommunen tillsammans med 
Kungsör. Systemet kommer att förenkla kartläggningar och 
sammanställningar av oroligheter och otrygga områden.  

Samverkan med polis och kommunen fortsätter och ger bra plattformar 
för mötesplatser.  

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Olika brott och problem går ner i åldrarna, detta tar upp allt mer tid och 
resurser för ordinarie verksamhet vilket bidrar till en problematisk 
utveckling.  

En översyn över skolornas säkerhetsarbete pågår. Bland annat för att 
motverka att obehöriga inte befinner sig på skolområden. Kontinuerliga 
träffar sker mellan rektorerna där bland annat trygghets- och 
säkerhetsfrågor diskuteras.  

ODIN lyfts som ett bra koncept som skapar en trygghet och kan avbryta 
problem i ett tidigt skede. Snabb och dold informationsspridning bland 
ungdomar via sociala medier kräver ett snabbt arbetssätt för att stötta 
upp.  

Polisen vill ha möjlighet att samverka närmare med skolan och skulle 
vilja träffa rektorsgruppen för att diskutera det vidare. 

ABO 

Kameror kommer att sättas upp på Stureskolan för att öka tryggheten. 
Kameraövervakning kan bli aktuellt på fler skolor men Stureskolan blir 
först ut och efter en period kommer en utvärdering att genomföras. 
Tillstånd och offertförslag väntas in innan kamerorna kan sättas upp. 
Förhoppningen är att det ska minska skadegörelse och andra typer av 
brott. Samtal förs med rektor om hur bevakningen ska se ut.  

Fritids- och kulturförvaltningen  

Det förebyggande ungdomsarbetet ses över där skola, socialtjänst och 
fritids- och kulturförvaltningen samverkar för att gemensamt fokusera 
på ungdomar. Efter en work-shop i december knöts kontakter över 
förvaltningsgränserna och arbetet har smått påbörjats genom att 
föreningar har träffat både socialtjänst och skola. Föräldrar utgör en 
grupp som pekas ut som viktig att nå ut till för att mer effektivt kunna 
stötta ungdomar. Samverkansarbetet fortsätter och kommer att utvecklas 
vidare.  



 

  

 
 
 
Förebyggande rådet 
 
 

 

MINNESANTECKNINGAR 5 (5)  
Mötesdatum   

2020-02-11   

 
 

  

 

 

6. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 

Antalet anmälda brott ökar. Det totala antalet brott är inte oroväckande 
många men det ökar. Vissa brott är återkommande och sticker ut. 
Kartläggning av var brott begås och vilken typ av brott som begås 
presenteras. Genom att få en överblick över vilka brott som begås och 
vilka områden som är mest utsatta kan resurser prioriteras och en 
relevant lägesbild kan skapas  

 

7. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 
  
 

 

 

Arboga den 24/2- 2020 

 

Anders Röhfors  Måns von Stedingk 
Ordförande   Sekreterare 


