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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.30 
  
Ledamöter Jonna Lindman (M) ordförande, Kerstin Rosenkvist (S). 
  
Rådsrepresentanter Kommunpolis Stefan Persson, bitr lokalpolisområdeschef Anton 

Breznik, Säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén, VD Arboga 
Kommunalteknik AB Magnus Andersson, Kyrkoherde Joakim 
Wikström, samhällsplaneringsstrateg Tim Edvinsson, rektor 
Vasagymnasiet Per Gamalielsson, Arboga i Centrum Ann-Marie-
Lund, 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 25 maj 2021 
godkänns och läggs till handlingarna.  
 

3. Trygghetsvandring hösten 2021 
Förebyggande rådet kommer att genomföra en trygghetsvandring den 28 
oktober kl 16.00 – ca 18.00. Syftet med vandringen är att identifiera och 
åtgärda platser som kan skapa otrygghet samt att utveckla rådets 
samverkansarbete i det trygghetsskapande arbetet.  

Säkerhetssamordnaren har utifrån lägesbildsrapporteringen tagit fram 
ett förslag på område för vandringen kring Nytorget och upp mot 
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resecentrum. I samverkan med polisen kommer även en form av 
medborgardialog att förberedas inför vandringen. 

En separat inbjudan kommer att skickas ut till rådets representanter.  

4. EST-grupp i Arboga 
En arbetsgrupp kommer att tillsättas med fokus på kommunens 
trygghetsskapande arbete. Gruppen kommer att träffas regelbundet och 
bestå av säkerhetssamordnaren, polisen och representanter från olika 
verksamheter i kommunen. 

Införandet av den nya rutinen med regelbundna träffar utgör en del av 
utvecklingen av kommunens EST-arbete. Syftet är att regelbundet 
stämma av aktuell lägesbild med relevanta aktörer för att snabbt kunna 
sätta in enklare insatser i ett tidigt skede. 

5. Fokusgrupp motorburen ungdom 
Fokusgruppen kring problematiken med motorburen ungdom har varit 
verksam under cirka ett års tid. Gruppen har arbetat systematiskt med 
att kartlägga, orsaksanalysera och komma med förslag på åtgärder. Flera 
aktiviteter och insatser har genomförts, bland annat tillsammans med 
fritidsgården och Svenska Kyrkan. 

Svårigheter finns med att utvärdera genomförda insatser, men generellt 
upplevs samverkansformen som effektiv och att genomförda aktiviteter 
har fått en positiv respons. 

Gruppen som var tänkt att fungera tillfälligt kommer att diskutera 
formerna för det fortsatta arbetet vid nästa möte. Eventuell kommer 
vissa delar att implementeras i andra forum, exempelvis arbetsgruppen 
för förebyggande ungdomsarbete.  

6. Aktuell lägesbild  
Inrapporterade händelser i lägesbildssystemet rapporteras. Sedan 
senaste möte med rådet har det varit relativt lugnt, inrapporterade 
händelser härleds framför allt till centrummiljön kopplat till 
missbruksproblematik.  

Systemet har nu använts under cirka ett års tid och rapporteringen har 
fungerat bra. En löpande inrapporteringen under en längre tid ger goda 
möjligheter att jämföra och analysera utvecklingen. Kommande 
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uppdateringar i systemet kommer även ge möjlighet att ta med fler 
parametrar i lägesbildsarbetet. 

7. Aktuell information från verksamheterna 

Socialförvaltningen 
En inspirationsdag gällande SIG-arbetet i kommunen kommer att 
genomföras i oktober. Dagen kommer att bestå av diskussioner kring 
roller, arbetsgången med mera. En extern föreläsare är inbjuden kring 
ämnet särskilda insatser för barn med kriminellt beteende. 

Två behandlare i öppenvården går kriminalitetsutbildningen ”Ett nytt 
vägval”. Behandlingen riktas till ungdomar som riskerar att utveckla 
eller har utvecklat ett kriminellt beteende och syftet är att förebygga 
kriminalitet och minska återfall i brott. Insatsen kan erbjudas direkt till 
ungdom och förälder som ett bistånd eller vara en del av påföljd om en 
ungdom får ungdomstjänst. 

Näringsliv 
Förtillfället upplevs det som lugnt för verksamheten. Samverkan med 
säkerhetssamordnaren och polisen fungerar bra.  

Konceptet med säker handel fortsätter med ett nytt område, och kommer 
nu att rikta in sig på Bensingatan/Oljevägen. Bland annat planeras 
informationsinsatser och eventuellt en lokal trygghetsvandring på plats. 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Alla gymnasielever är nu tillbaka på plats i skolan efter perioder med 
distansundervisning. Regelbundna smittskyddsmöten visar på en 
förtillfället låg eller obefintlig smittspridning, speciellt bland 
gymnasieverksamheten. 

Myndighetsförbundet 
Arbetet med att stävja osund konkurrens fortsätter tillsammans med 
säkerhetssamordnaren och polisen. Samverkansformen har fungerat bra 
och ett par gemensamma tillsynsbesök har genomförts. Inspektörerna 
har upplevt ett stort stöd genom samarbetet. 

Samhällsbyggnadsenheten 
I samband med försäljningen av ett större antal tomter på Södra 
Brattberget har verksamheten utökat sitt arbete med motpartsanalyser 
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för att stävja riskerna för penningtvätt. Köpare får svara på frågor kring 
bland annat finansiering av tomt och byggnation, inblandade 
leverantörer mm. 

8. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 
Brottsstatistik, arbetssätt och lägesbildsarbetet presenteras. 
Kommunpolisen redogör för pågående aktiviteter kopplat till 
samverkansöverenskommelsen och medborgarlöften.  

Brottsstatistiken visar på en generell nedgång bland antalet anmälda 
brott, vilket dels kan bero på en effekt av pandemin, men även på 
anmälningsbenägenheten. 

Biträdande lokalpolisområdeschefen informerar om 
personalförändringar internt inom polisorganisationen. Vidare 
rapporteras om aktuella fokusområden, bland annat om hur hela 
lokalpolisområdet påverkas av större insatser i form av särskilda 
händelser som genomförs exempelvis i Västerås.  

Vikten av att satsa förebyggande mot ungdomar lyfts. Samverkan mellan 
kommun och polis behöver fungera effektivt för att hindra unga att i 
tidig ålder dras in i handel med vapen och narkotika. 

En nationell inriktning genomförs kring utsatta brottsoffer. En ny lag om 
barnfridsbrott stärker barnens skydd vid förekomsten av våld i hemmet.  

Polisens aktivitetslogg ger en bra överblick över genomförda aktiviteter 
och insatser, bland annat för det brottsförebyggande arbetet. Arbetet 
med att ta fram inriktningar för nästkommande års strategiska 
samverkansområden har påbörjats.  

9. Övriga frågor 
Ingen övrig fråga noteras. 
 
  

Arboga den             2021 

 

 

Jonna Lindman  Sara Hallman Jecic 
Ordförande   Sekreterare 


	1. Närvaro deltagare
	2. Föregående minnesanteckningar
	3. Trygghetsvandring hösten 2021
	4. EST-grupp i Arboga
	5. Fokusgrupp motorburen ungdom
	6. Aktuell lägesbild
	7. Aktuell information från verksamheterna
	Socialförvaltningen
	Näringsliv
	Barn- och utbildningsförvaltningen
	Myndighetsförbundet
	Samhällsbyggnadsenheten

	8. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område
	9. Övriga frågor

