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1

Inledning

Den 1 oktober 2016 slogs Brottsförebyggande rådet samman med
Folkhälsorådet i Arboga. Det nya rådet fick namnet Förebyggande rådet.
Förebyggande rådet är ett samverkansorgan för brottsförebyggande och
hälsofrämjande arbete i Arboga kommun. Rådet ska följa utvecklingen
lokalt, regionalt och nationellt för att öka tryggheten och folkhälsan för
boende i Arboga samt samordna och initiera samarbeten och aktiviteter
utifrån de prioriterade områdena.
Förebyggande rådet upprättar en verksamhetsplan per mandatperiod och
en handlingsplan per år som grund för sitt arbete.
1.1
Prioriterade områden
Verksamhetsplanen är indelad i olika prioriterade områden som vart och
ett innehåller en kort beskrivning och förslag på lämpliga aktiviteter.




Öka tryggheten i offentlig miljö
Barns och ungas uppväxtvillkor
Förebygga radikalisering

1.2
Rådets sammansättning
 Representant från kommunstyrelsen (rådets ordförande)
 Representant från kommunstyrelsen
 Representant från kommunstyrelsen
 Kommundirektör
 Lokalpolisområdeschef
 Kommunpolis
 Samordnare för förebyggande rådet
 Representant från Region Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa
 Förvaltningschef, fritid- och kulturförvaltningen
 Verksamhetschef, socialförvaltningen
 Verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
 Driftchef, tekniska förvaltningen
 Ordförande och samordnare för Arboga i Centrum
 Representant från Företagarna i Arboga
 Myndighetschef, västra Mälardalens Myndighetsförbund
Beredningsgruppen förbereder ärenden och föreslår dagordning för rådets
möten.
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Beredningsgruppen består av
 Förebyggande rådets ordförande
 Kommundirektör
 Lokalpolisområdeschef
 Kommunpolis
 Samordnare för förebyggande rådet
1.3
Sammanträden 2018
Förebyggande rådet har sammanträtt vid fyra tillfällen under året.





23 februari
22 maj
25 september
27 november

1.4
Brottsutveckling under 2018
Polismyndigheten följer årligen brottsstatistiken i länet. Den totala
brottsligheten i Arboga har ökat jämfört med tidigare år. Det är framförallt
skadegörelse i form av klotter som har ökat, samt bedrägeribrotten vilket
även följer en nationell trend.
Utfallet för brottsstatistiken för 2018 är en ökning med 40 % från
föregående år inom kategorin Samtliga brott, eller en ökning med totalt 511
stycken anmälda brott.
1.5
Hälsoutvecklingen under 2018
Bland den vuxna befolkningen (16-84 år) visar resultatet från
undersökningen Hälsa på lika villkor? och Liv och hälsa att majoriteten av
befolkningen i Arboga mår bra. Hälsan varierar med ålder och mellan
socioekonomiska grupper. Det är vanligare att personer med lång
utbildning och god ekonomi uppger att de mår bra. Andelen med bra
hälsa minskar med stigande ålder.
Liv och hälsa ung Västmanland är en undersökning som omfattar skolelever
i läsår 7 och 9 i grundskolan samt år 2 på gymnasiet. Arboga följer trenden
för länet, majoriteten av ungdomarna mår bra, trivs i skolan och ser ljust
på framtiden. Trots detta uppger många att de har psykosomatiska
symptom och att de ofta känner sig stressade. Skillnaden mellan tjejer och
killar är stor. Det är en högre andel tjejer som uppger att de är stressade
och lider av depressions- och psykosomatiska symtom.
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2

Uppföljning av förebyggande rådets arbete

2.1

Öka tryggheten i offentlig miljö

Norra Ågatan

I samarbete med polisen identifierades Norra Ågatan som ett
problemområde där näringsidkarna hade drabbats av flera inbrott och
stölder. En samverkan mellan polis, kommun och näringsidkarna tog form
och det genomfördes dialogmöten och åtgärder i form av bland annat
röjning av sly och ny belysning.
Trygghetsvandring

Ungdomsfullmäktige har arrangerat trygghetsvandringar i Arboga den 13
och den 27 november. Gruppen bestod av sex respektive åtta ungdomar
plus deras samordnare. Under vandringarna har gruppen granskat
belysningen, mörka och skymda platser samt platser som känns otrygga
och sammanställt en rapport med upplevda brister. Rapporten har
skickats till tekniska nämnden, fritids- och kulturnämnden och till
Förebyggande rådet.
2.1.1 Motverka hot och hat mot förtroendevalda
Kommunfullmäktige bjuds årligen in till en temadag för att fördjupa sig
inom olika områden. I år utgjorde temat ”Hot och hat mot
förtroendevalda” en stor del utav innehållet. En utbildning genomfördes
av kommunkansliets personal tillsammans med polisen i Västra
Mälardalen.
2.2

Barns och ungas uppväxtvillkor

Sociala insatsgrupper

Under året har arbetet med Sociala insatsgrupper fortsatt, vars syfte är att
minska risken för förstagångskriminalitet hos ungdomar. Arbetsmetoden
utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla
berörda myndigheters representanter och individen deltar, under
socialtjänstens ledning.
Skolavslutningsarrangemang

Ett drogfritt arrangemang för högstadie- och gymnasieelever i samband
med skolavslutningen har anordnats årligen. I år fick de ungdomar som
önskade följa med till Gröna Lund över dagen där de erbjöds gratis
bussresa, inträde, åkband, samt mat. Arrangemanget var uppskattat bland
eleverna och deltagarantalet var högt.
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ODIN

ODIN står för Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu och är en
arbetsmodell som socialförvaltningen i Arboga kommun använder sig av i
samarbete med grundskolorna och Vasagymnasiet i kommunen. Syftet
med ODIN är att göra tidiga upptäckter av narkotikamissbruk i skolan för
att snabbt kunna sätta in åtgärder för stöd och hjälp. Under året har
samarbetet mellan parterna fungerat bra och jobbar nu efter väl inarbetat
rutiner.
Ungdomscoacherna

Hösten 2000 påbörjades ett projekt som kallades Ungdomskontakten.
Syftet är förbereda ungdomar för ett mer aktivt deltagande i samhället,
vara där ungdomar är och finnas som extra resurs. Projektet har under
året setts över och bytt namn till Ungdomscoacherna. Medarbetarna i
projektet har genom detta fått ett mer renodlat och uppdaterat uppdrag.
2.3
Förebygga radikalisering
Inspektör vid polisen i Västra Mälardalen har deltagit på ett av
förebyggande rådets sammanträden under året och informerat om det
pågående arbetet mot våldsbejakande extremism.
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