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Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 08.30 – 10.00 
  
Ledamöter Jonna Lindman (M) ordförande, Hans Ivarsson (C), Kerstin Rosenkvist (S). 
  
Rådsrepresentanter tf Kommundirektör Anders Neuman,. Socialförvaltningen Eva Lagerström, 

Fritids- och kulturförv. Måns von Stedingk, Näringsliv- och turismenheten 
Annica Gustafsson, VMMF Eva E Carlstedt Ståhl, VMKF Andreas Ahlsén, 
Kommunpolis Stefan Persson, Industriföreningen Lars-Erik Wige, AKTAB 
Magnus Andersson.  

  
Övriga Kanslichef Ylva Petersson, utredningssekreterare Carl Björnberg 
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1. Närvaro deltagare 

Närvaron noteras till protokollet. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från Förebyggande rådets föregående möte den 

15 februari 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

3. Aktuell information och brottsutveckling i området  
 – Polisen informerar 

Kommunpolis Stefan Persson informerar om den senaste tidens 

händelser. Det är ett stort tryck på passhanteringen (två utredare 

hanterar pass istället för att utreda brott) just nu. Fortsatt arbete med 

aktiviteter i så kallade hot-spots (Nytorget och Resecentrum). Från 

och med 1 jan fram till förra veckan var det 110 loggade händelser i 

centrum, 183 totalt i Arboga. Polisen har en god samverkan med 

socialtjänsten, privata fastighetsägare, och kommunen. Ett nytt 

område med grannsamverkan är på gång, nämligen Åbrinken.  

Det har kommit ca 80 flyktningar från Ukraina, bosatta hos privata 

fastighetsägare, inga kommunala boenden. Kommunen har 

upprättat en ”mini-stab”. tf Kommundirektör Anders Neuman fyller 

i och berättar om stabens arbete: Senaste siffran var 98 ukrainare, 

men antalet varierar pga förflyttningar. Det finns en remiss ute att 

kommunerna har samordnade ansvar för boende. Just nu är 

kommunens ansvar skola och omsorg.  

Stefan fortsätter berätta att brottsligheten/narkotika sjönk under 

pandemin, men stiger nu igen. Polisen har börjat använda en 

Narkotika-app. Stefan visar även trafik-appens karta över händelser. 

Polisen tillsammans med Jonna Lindman och Andreas Ahlsén har 

haft medborgardialog på Nytorget. Andreas redogör vidare. Det 

kom mycket folk, bra blandning av både unga och gamla och olika 

nationaliteter. Generellt sett så känner man sig trygga, men fler 

synliga poliser önskas. Några unga önskade gratis aktiviteter, främst 

att kunna spela instrument på kulturskolan vilket idag är förenat 

med en kostnad. Det föreslås att det ska informeras om det goda 

resultatet från medborgardialogen angående Arbogabors upplevda 
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trygghet på kommunens hemsida och Facebook. Andreas meddelar 

att det är på gång.  

För Resecentrum arbetar en särskild fokusgrupp med aktiviteter för 

att minska närvaron av personer med missbruksproblematik. 

Utbildningen Säker handel har hållits för ett tiotal av stadens 

handlare. Utbildningen var mycket uppskattad.  

En lista med statistik över anmälda brott skickas runt bland mötes-

deltagarna. Under pandemin sjönk antalet anmälda brott, men nu 

ökar det igen. 

Vidare informerar polisen att de aktuella demonstrationerna tar 

mycket resurser och att lokala medborgarundersökningar är på gång 

för att mäta bland annat upplevd trygghet. Undersökningarna ska 

pågå under tre år.  

4. Lägesbild (Embrace) 

Säkerhetssamordnaren Andreas Ahlsén informerar om den tertiala 

analysen för T1 2022. Under jan-april rapporterades 38 händelser, 

varav 20 var skadegörelse, 2 var incident mot anställd, 1 var otrygg 

plats och 15 av annan karaktär. Ett område som sticker ut är 

Centrum Norr (17 st), företrädelsevis torsdagar-lördagar, kvällar och 

nätter. Andreas ser en stor minskning av rapporter om otillåten 

boplats.  

Fokusområden framöver är, förebyggande av klotter i centrum, 

missbruksproblem på resecentrum och rörelse på skolgårdar (leder 

till en del skadegörelse, nerskräpning etc). Vidare konstateras att 

antal rapporteringar till Embrace minskat. 

5. Uppföljning av Medborgarlöfte/Samverkansöverens-
kommelse 

Se ovan 
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6. Tillsammans med näringslivet mot brott och 
otrygghet 

Andreas Ahlsén informerar om en särskild skrift framtagen av 

Svenskt Näringsliv tillsammans med Brå m fl. I skriften finns ett 

antal rekommenderade åtgärder där Andreas kan konstatera att 

Arboga kan checka av varje punkt på listan. En sammanställning 

över detta finns. Jonna Lindman passar på tackar för det goda 

samarbetet. 

7. Aktuell information från verksamheterna 

Näringsliv- och turismenheten 

Använder Embrace och är nöjd med det goda samarbetet. 

VMMF 

Har nära kontakt med Andreas, bland annat gällande osund 

konkurens. 

Socialförvaltningen 

Tycker att samarbetet med alla parter fungerar väl. Arbetar fortsatt 

med förebyggande insatser som en del av deras huvuduppdrag. En 

ny insats är stöd för person som misstänker alkoholproblematik, 

utan att beslut som biståndsinsats krävs. 

Industriföreningen 

Samarbetet fungerar bra i Arboga, det finns en bra närhet och funge-

rande kommunikation mellan parterna. Industriföreningen ser stora 

utmaningar med personalförsörjning framöver. ”Nya” krav ställs på 

boende och service, vilket mycket är beroende av kommunens arbete 

med dessa frågor. 

Fritid- och kulturförvaltningen 

Skadegörelsen av Sturehallen får stora konsekvenser för barn o unga 

och paraidrottare då i princip alla halltider för dessa saknas. Många 

verksamheter påverkas. 

AKTAB 

Arbetar med förebyggande arbete gentemot målgruppen motor-

buren ungdom, men även för att minska klotter och skadegörelse 

främst på badanläggningar och skolgårdar.  
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tf Kommundirektör Anders Neuman 

Anders Neuman ställer en öppen fråga hur vi ska få fler vuxna som 

rör sig ute i de prioriterade områdena? Andreas Ahlsén lyfter frågan 

om behov av ordningsvakter. Eva Lagerström besvarar en fråga om 

fältarbetare och berättar att de inte har några fältarbetare annat än på 

skolavslutningar. Jonna Lindman undrar om det går att involvera 

civilsamhället mer. 

Ledamot Kerstin Rosenkvist (S) 

Kerstin Rosenkvist önskar att det ska undersökas om det går att gå 

på kulturskolan kostnadsfritt med anledning av åsikterna från 

medborgardialogen, där flera ungdomar visat sitt missnöje på att de 

inte har råd. Uppdrag ges till Måns von Stedingk att kolla med Fritid 

och Kultur om det finns kostnadsfria aktiviteter (främst att spela 

instrument).  

Ledamot Jonna Lindman (M) 

Jonna Lindman informerar att arbetet med införandet av ordnings-

vakt pågår, men att beslut saknas i nuläget. Själva ansökningshand-

lingen är förberedd säger Andreas Ahlsén så aktivering kan ske 

skyndsamt om beslut kommer. 

Ledamot Hans Ivarsson (C) 

Hans Ivarsson redogör för ett projekt i gymnasiet för att hantera 

psykisk ohälsa som har haft goda resultat, vilket ska presenteras i 

Barn- och utbildningsnämnden snart. Projektet ”Dans för hälsa” har 

också varit ett mycket lyckat projekt. 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

Arboga den 10 maj 2022 

 

 

 

Jonna Lindman  Carl Björnberg 

Ordförande   Sekreterare 


