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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.00 
  
Ledamöter Anders Röhfors (M) ordförande, Hans Ivarsson (C), Kerstin 

Rosenkvist (S). 
  
Rådsrepresentanter Kommundirektör Annica Andersson, Lokalpolisområdeschef Björn 

Wilhelmsson, Biträdande lokalpolisområdeschef, Anton Breznik, 
Socialförvaltningen Stefan Frölund, Fritids- och kulturförvaltningen 
Måns von Stedingk, Barn- och utbildningsförvaltningen Per 
Gamalielsson, Kommunstyrelseförvaltningen Henrik Syrjälä, 
Utvecklingscentrum Tobias Gillberg, kommunstyrelseförvaltningen 
Sara Hallman Jecic. 

  
Övriga  
  

 

 

 

1. Föregående protokoll 

Protokoll från förebyggande rådets möte den 27 november 2018 läggs till 
handlingarna. 

 

2. Verksamhetsberättelse 2018 

En verksamhetsberättelse för vad rådet och kommunens verksamheter 
har arbetat med under år 2018 har tagits fram. Bland annat om att arbetet 
med Sociala insatsgrupper och ODIN har fortsatt, kommunfullmäktige 
har haft en temadag på området Hot och hat mot förtroendevalda, och 
att ett skolavslutningsarrangemang har genomförts för högstadie- och 
gymnasieelever. 

Verksamhetsberättelsen för Förebyggande rådet godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
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3. Reglemente 2019-2022 

Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam grund för 
reglemente för kommunens råd under mandatperioden 2019-2022. 
Förebyggande rådet ska se över sitt reglemente och återrapportera det 
till kommunfullmäktige senast i juni 2019. Några ändringar är att 
sammansättningen för rådet har setts över, samt att det numer kommer 
att skrivas minnesanteckningar ifrån mötena istället för protokoll. 

Reglemente för Förebyggande rådet 2019-2022 godkänns och överlämnas 
till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

 

4. Verksamhetsplan 2019-2022 

Enligt Förebyggande rådets reglemente ska en verksamhetsplan 
upprättas för mandatperioden. De områden som föreslås prioriteras för 
de kommande fyra åren är: Öka tryggheten i offentlig miljö, Barn och- 
ungas uppväxtvillkor samt Jämställd hälsa. 

Verksamhetsplanen för Förebyggande rådet 2019-2022 för godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

5. Handlingsplan 2019 

Enligt Förebyggande rådets reglemente ska en handlingsplan upprättas 
årligen med fokus på de områden som rådet önskar arbeta särskilt med 
under det kommande året. Ett förslag förs fram om att synka rådets 
handlingsplan med den samverkansöverenskommelse som årligen tas 
fram mellan polisen och kommunen, då flera av målområdena med 
fördel genomförs i samverkan. 

Förebyggande rådets handlingsplan för 2019 godkänns med tillägg av de 
aktiviteter som tas fram tillsammans med polisen.  

 

6. Samverkansöverenskommelse 2019 

Polisens arbetar för närvarande med att ta fram en strategisk lägesbild på 
kommunnivå vilket kommer att ligga till bra grund för framtagandet av 
samverkansöverenskommelser till kommande år. 
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Förslag på aktiviteter under 2019, med fokus på ungdoms- och 
trygghetsfrågor, kommer att tas fram och arbetas in i rådets 
handlingsplan för innevarande år. 

 

7. Aktuell information från verksamheterna 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Arboga kommun har för närvarande en växande befolkning, vilket är 
positivt men ändock märks påfrestningar på kommunens verksamheter. 

Nu finns två saneringsentreprenörer tillgängliga vilket innebär att 
klottersaneringen ska gå fortare om det skulle bli en snabb ökning. 

Ungdomsfullmäktige har i november 2018 genomfört två stycken 
trygghetsvandringar. I en rapport har de sammanställt upplevda brister, 
rapporten har skickats till dåvarande tekniska förvaltningen. 

 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Simskola erbjuds på Ekbacksbadet för olika grupper, såväl vuxna, barn 
och bäbisar. 

Kulturskolan arbetar med ett projekt kallat Dans för hälsa. Det en metod 
som har arbetats fram tillsammans med Örebro Universitet, där man har 
sett att dans kan ge positiva effekter för unga med psykosomatiska 
problem. 

Det har under en tid pågått problem i en av kommunens hallar bl.a. med 
inpasseringen. Kontakt har upprättats med säkerhetssamordnaren, 
fastighetsägaren och Securitas. 

 

Socialförvaltningen 

Fler orosanmälningar har kommit in under senaste tiden, framförallt från 
polisen som handlar om narkotikaanvändningen hos yngre personer.  

Det har även förekommit vissa oroligheter i individ- och 
familjeomsorgens lokaler. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Det är rekordmånga ungdomar som söker till Vasagymnasiet, många 
som bor i Arboga men även ungdomar från bl.a. Kungsör. 

ODIN är en arbetsmetod som bedrivs på skolorna med syftet att 
upptäcka narkotikaanvändning under skoltid, men har till viss del 
fungerat bristfälligt och behöver ses över. Årskurserna 6 – 9 är i 
dagsläget det största orosområdet. 

 

Utvecklingscentrum 

Stationsområdet har upplevts som stökigt där framförallt yngre personer 
har vistats på kvällstid. Såväl polis som fastighetsägare är inblandade för 
att stävja problemet. 

Trygg handel är ett projekt som startat för att öka tryggheten i stadens 
butiker där bl.a. en föreläsning är inplanerad. 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Förbundschefen kunde inte närvara vid dagens möte men har skickat 
med information om senaste tidens kontrollköp av tobak och folköl. 
Kontrollköp har genomförts hos 24 objekt (15 i Arboga och 9 i Kungsör). 
Sju av dessa sålde tobak utan att begära legitimation.  

 

Säkerhetssamordnaren 

Säkerhetssamordnaren kunde inte närvara vid mötet med har skickat 
med information om att en ökad samverkan har skett för att förebygga 
klotter, och att förslag på riktlinjer ska tas fram för hur denna och andra 
typer av skadegörelser ska hanteras.  

Samverkan har skett med några lokala handlare som signalerat stök från 
ungdomar. Läget verkar lugnat sig och ungdomscoacherna har gjort 
besök på bl.a. ICA. 

EST (Effektiv samverkan för trygghet) har påbörjats som metod för att 
samordna resurser och insatser i kommunen.  
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8. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 

Biträdande lokalpolisområdeschefen går igenom statistiken för januari 
2019. Antalet anmälda brott under den här perioden har varit 139 st, 
vilket är något färre än under samma period föregående år. Framförallt 
har det upplevts som stökigt bland ungdomar, bland annat kopplat till 
narkotikaanvändning. Även skadegörelse på bilar och klotter har stuckit 
ut. 

Vidare informerar polisen om det övergripande lägesbildsarbetet som 
har pågått och resultatet av arbetet. Kartläggningen har visat att Arboga 
ligger i ett tillstånd med en utveckling av kriminell nisch med en tendens 
till instabilt lokalsamhälle, med sex st så kallade hot spots, där kriminell 
påverkan sker ex i form av störningar, öppen droghandel och annat som 
skapar en upplevd otrygghet. Arbetet fortsätter med att analysera 
lägesbilden, för att sedan prioritera och besluta om åtgärder som ska 
genomföras.  

 
 

9. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 

 

 

 

 

 

 

Arboga den 

 

 

Anders Röhfors  Sara Hallman Jecic 
Ordförande   Sekreterare 

 

 


