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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.10 
  
Ledamöter Jonna Lindman (M) ordförande, Hans Ivarsson (C), Kerstin 

Rosenkvist (S). 
  
Rådsrepresentanter Kommundirektör Tomas Karlsson, Kommunpolis Stefan Persson, 

Säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén, VD Arboga 
Kommunalteknik AB Magnus Andersson, Kyrkoherde Joakim 
Wikström, samhällsplaneringsstrateg Tim Edvinsson, rektor 
Vasagymnasiet Per Gamalielsson, föreningskonsulent Måns von 
Stedingk, Socialförvaltningen Eva Lagerström, 
utredningssekreterare Sara Hallman Jecic 

  
Övriga   
  
 

 

1. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från Förebyggande rådets möte den 30 november 
2021 godkänns och läggs till handlingarna.  
 

2. Aktuell information om den lokala brottsutvecklingen 
Polisen informerar om den senaste tidens händelser. Bland annat har 
mycket fokus legat på resecentrum och personer med 
missbruksproblematik som uppehåller sig på området. 

En ny trafikapp underlättar för polisen genom att förmedla en god 
översikt över inrapporterade händelser i trafiken. Samma koncept 
kommer att utvecklas för fler områden. 

Brottsstatistiken visar på en fortsatt positiv trend med minskat antal 
anmälda brott. Men det finns en farhåga om att antalet våldsbrott 
kommer att öka i och med lättade restriktioner i krogmiljön. 
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3. Lägesbild (Embrace) 
Säkerhetssamordnaren informerar om inrapporterade händelser i 
lägesbildsrapporteringssystemet. Tre gånger om året görs en analys för 
att peka ut särskilda avvikelser och ta fram en fokusinriktning för 
kommande tertial. 

Lägesbilden visar på ett minskat antal anmälda rapporter vilket även 
stämmer överens med polisens rapportering. Däremot utmärker sig 
resecentrum med ett ökat antal inrapporterade händelser. Det innebär ett 
ökat fokus på området i den kommande planeringen av det 
förebyggande arbetet. 

Under den senaste tiden har ett aktivt arbete bedrivits mot klotter. Den 
typen av skadegörelse är ofta kopplat till olika typer av 
substansmissbruk och det finns en utmaning med att motivera dessa 
personer att genomgå behandling. 

4. Medborgarlöfte/Samverkansöverenskommelse 
Ett medborgarlöfte är framtaget för året. Medborgarlöftet syftar till att 
bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans 
med lokalsamhällets aktörer. Utifrån den samlade lägesbilden har tre 
fokusområden identifierats:  

- Medborgardialog i mest frekventa områden/hotspots 

- Resecentrum 

- Området Bensingatan/Oljevägen 

Inom respektive fokusområde kommer olika typer av aktiviteter att 
genomföras, som ex medborgardialoger och inrättande av fokusgrupper. 

5. Förebyggande rådets verksamhetsberättelse 2021  
I verksamhetsberättelsen finns en allmän beskrivning av rådet och dess 
inriktning, samt en översiktlig redogörelse av trygghets- och 
hälsoutvecklingen i kommunen under året. Fortsatt beskrivs de insatser 
och aktiviteter som har genomförts tillsammans med polisen och andra 
aktörer enligt den handlingsplan som upprättades för året. 

Bland annat har ett stort fokus legat på att utveckla kommunens EST-
arbete (Effektiv Samordning för Trygghet), till exempel så har en EST-
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grupp inrättats och fler rapportörer tillkommit till 
lägesbildsrapporteringssystemet. 

Ett fokusarbete har varit motorburen ungdom i samverkan med flera 
aktörer. 

En trygghetsdialog har genomfört tillsammans med polisen på Nytorget 
vilket gav konstruktiva dialoger med flera medborgare som hade 
kommit till eller passerade platsen. 

Trygghetsvandringar genomfördes av Förebyggande rådet samt 
Ungdomsfullmäktige under hösten, även föreningarna har genomfört 
nattvandringar med stöd av Fritids- och Kulturförvaltningen. 

6. Förebyggande rådets handlingsplan 2022 
Ett förslag på handlingsplan är upprättat och har skickats ut till rådet. 
Tre fokusområden har tagits fram som utgår från verksamhetsplanen. 
Fokuset ligger dels på att stärka förtroendet för kommunens 
trygghetsskapande arbete, att rikta ett särskilt fokus på vissa områden i 
kommunen utifrån behov, samt stärka civilsamhällets roll. 

Flera av aktiviteterna genomförs i samverkan med polisen enligt 
upprättat medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse. 

7. Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet 
Nationella BRÅ, länsstyrelserna, polisen och svenskt näringsliv har tagit 
fram en skrift om hur kommuner kan arbeta tillsammans med det lokala 
näringslivet mot brott och otrygghet. Skriften syftar till att inspirera till 
samverkan på olika områden, ex ta in rapporter från näringslivet och 
kartlägga brottslighet och otrygghet. 

Redan idag bedrivs mycket samverkan mellan kommunen, näringslivet 
och polisen. Säkerhetssamordnaren kommer att ta fram en 
sammanställning över hur arbetet ser ut idag inom de olika områdena. 

8. Aktuell information från verksamheterna 

Fritid- och kulturförvaltningen 
Gruppen för förebyggande ungdomsarbete har på grund av restriktioner 
haft svårt att skapa större aktiviteter. Gruppen siktar på att snart kunna 
återuppta mycket av verksamheten. 
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Personal från skolan kommer att gå en instruktörsutbildning i konceptet 
Agera Tillsammans som syftar till att stoppa och motverka våld.  

SISU kommer att utbilda ett antal yngre ledare för att hålla i aktiviteter 
riktat till yngre barn med fokus på rörelse. 

I samband med lättare restriktioner har de flesta av förvaltningens 
verksamheter kunnat återgå till det normala. Däremot noteras en stor 
påverkan på föreningarna med ett stort bortfall i antalet medlemmar, det 
gäller bland annat många lagsporter. 

I det samarbete med Svenska Kyrkan som pågår är det ordnat att 
kyrkans ungdomsgrupp kommer att arbeta vidare med aktiviteter 
kopplat till Motorburen Ungdom. 

Socialförvaltningen 
Samverkansarbetet i Gruppen för förebyggande ungdomsarbete fortgår. 

Under hösten startades en öppen insats till de som har problem med 
alkohol. Deltagarna får hjälp utan att behöva registrera sig, och vid 
behov rekommenderas fler insatser. 

Personal har utbildats i föräldrastödsinsatsen Tryggare Barn. I samband 
med att en vårdnadshavare har begått ett brott erbjuds behandling i ett 
tidigt skede för att stärka relationen och förebygga risksituationer mellan 
barn och föräldrar. 

En föräldrastödsgrupp som riktar sig till de som är nya i Sverige erbjuds 
till de som går Svenska för Invandrare. Här får deltagarna information 
kring vad som gäller kring föräldraskapet i Sverige och vilken typ av 
stöd som familjer kan få. 

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Skolorna har varit mer eller mindre drabbade av personalbortfall på 
grund av pandemin. Till sommaren kommer elever födda 2003 ta 
studenten vilket är den årskull som har drabbat mest av distansstudier 
och partiell distans. 

Enligt en enkätundersökning är det fler elever som upplever en trygghet 
i skolan. 

Svenska Kyrkan 
I samband med lättandet av restriktioner kommer öppna mötesplatser 
att starta upp igen, exempelvis öppet kyrkis för barn och vuxna samt 
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after school för ungdomar. Det upplevs finnas en utmaning med att 
locka folk till aktiviteter även om det numera är tillåtet. 

 

9. Övriga frågor 
Ingen övrig fråga noteras. 
 
  

Arboga den             2022 

 

 

Jonna Lindman  Sara Hallman Jecic 
Ordförande   Sekreterare 
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