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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.30 
  
Ledamöter Jonna Lindman (M) ordförande, Kerstin Rosenkvist (S). 
  
Rådsrepresentanter Kommundirektör Tomas Karlsson, Lokalpolisområdeschef Björn 

Wilhelmsson, Kommunpolis Stefan Persson, bitr 
lokalpolisområdeschef Anton Breznik, Säkerhetssamordnare 
Andreas Ahlsén, Föreningskonsulent Måns von Stedingk, 
Verksamhetschef IFO Eva Lagerström, VD Arboga 
Kommunalteknik AB Magnus Andersson, näringslivschef Tobias 
Gillberg, Arboga i Centrum Ann-Marie Lund, Peter Jönsson 
Rådhuset i Arboga, utredningssekreterare Sara Hallman Jecic. 

  
Övriga   
  
 

 

 

1. Närvaro deltagare 
På grund av Corona/Covid-19 så deltar flera av rådets representanter 
digitalt via länk. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från Förebyggande rådets möte den 11 november 
2020 godkänns och läggs till handlingarna.  
 

3. Verksamhetsberättelse 2020 
Förebyggande rådets verksamhetsberättelse för året har skickats ut. 
Verksamhetsberättelsen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  
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4. Förebyggande rådets handlingsplan 2021 
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 
prioriterade mål: 

• Utveckla och samordna kommunens säkerhetsarbete 

• Upplevd trygghet i offentlig miljö 

• Främja fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga 

 

Förebyggande rådets handlingsplan för år 2021 godkänns. 
 

5. Samverkansöverenskommelse med polisen och 
handlingsplan 2021 
Lokalpolisområdeschefen och säkerhetssamordnaren informerar om den 
handlingsplan som har tagits fram för 2021 kopplat till 
samverkansöverenskommelsen mellan Arboga kommun och 
Lokalpolisområde Västra Mälardalen. Några av de fokusområden som 
ingår i handlingsplanen är brottsförebyggande arbete riktat mot 
näringslivet, effektiv samordning för trygghet samt skadegörelse och 
klotter. 
 

6. Medborgarlöften 2021 
Ett medborgarlöfte har tagits fram i samverkan mellan Polismyndigheten 
och kommunen. I fokus står tre områden – centrummiljön, osund 
konkurrens och att utveckla det förebyggande arbetet gemensamt och 
tillsammans med motorburen ungdom. Fokusområdena har valts ut 
utifrån från en aktuell lägesbild i kommunen.  

Bland åtgärderna finns bland annat intensifierad övervakning, 
trygghetsvandringar i områden där återkommande brott och 
ordningsstörningar förekommer samt en ökad samverkan mellan polis 
och kommunen kring tillsynsfrågor. 
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7. Fokusgrupp motorburen ungdom 
Den fokusgrupp som tillsattes under hösten har initialt arbetat med att 
kartlägga problembilden med motorburen ungdom, med parkeringen 
vid Ahlöfsparken som utgångspunkt. Behovet av åtgärder ses nu över 
utifrån olika perspektiv. Exempel på åtgärder som diskuteras är ökad 
vuxennärvaro, föräldrastöd, samt en dialogträff med berörda ungdomar. 

8. Lägesbild (Embrace) 
Sedan föregående möte har 33 händelser inrapporterats, många 
incidenter är lokaliserade till centrummiljön. En del händelser utgörs 
även av skadegörelser kring några av skolmiljöerna. 

9. Aktuell information från verksamheterna 

Fritids- och kulturförvaltningen  
Mycket av förvaltningens verksamhet är fortsatt stängd på grund av 
rådande restriktioner, däremot är aktiviteter för barn och unga i gång.  

Arbetsgruppen för förebyggande ungdomsarbete har tagit fram en 
verksamhetsberättelse för föregående år och en planering för 2021. 
Arbetet som leds av fritids- och kulturförvaltningen, där även personer 
från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt 
säkerhetssamordnare ingår, har i stort sett löpt på bra utifrån rådande 
förutsättningar. 

Socialförvaltningen 
En projektanställd förebyggande socialsekreterare arbetar med 
föräldrastöd och har bland annat tagit fram en broschyr till skolorna med 
information kring vad för stöd som kommunen kan erbjuda till föräldrar. 

En översyn av arbetet med Sociala Insatsgrupper har genomförts. I 
fortsättningen kommer även unga personer med riskbeteenden att kunna 
fångas upp i högre utsträckning än tidigare. 

10. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 
Antal anmälda brott har generellt sett sjunkit den senaste tiden. Framför 
allt har tillgreppsbrott i fritidshus minskat sedan föregående år. 
Skadegörelse och klotter har legat på en fortsatt låg nivå och ett effektivt 
förebyggande arbete är nödvändigt för att hålla kvar den positiva 
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trenden. En kategori där det har skett en ökning av antalet anmälningar 
är ofredanden, där både äldre och yngre personer utsätts. 

11. Övriga frågor 
Ingen övrig fråga noteras. 
  
 

 

 

 

Arboga den             2021 

 

 

Jonna Lindman  Sara Hallman Jecic 
Ordförande   Sekreterare 
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