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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, Biträdande 

lokalpolisområdeschef Anton Breznik, Säkerhetssamordnare 
Andreas Ahlsén, Fritids- och kulturförvaltningen Måns von 
Stedingk, Utvecklingscentrum Tobias Gillberg, Arbogabostäder AB 
Patrik Ahlberg, Arbogabostäder AB Peter Jönsson, 
kommunstyrelseförvaltningen Sara Hallman Jecic. 

  
Övriga Sanela Cermiagic, Regional brottsförebyggande samordnare, 

Länsstyrelsen i Västmanland. 
  

 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från förebyggande rådets möte den 28 februari 2019 
läggs till handlingarna. 

 

2. Länsstyrelsens uppdrag inom det brottsförebyggande 
arbetet 

Länsstyrelsens regionala brottsförebyggande samordnare informerar om 
deras uppdrag inom brottsprevention.  

Regeringen presenterade 2006 ett nytt nationellt brottsförebyggande 
program, ”Tillsammans mot brott”, där ett målområde är ökad kunskap 
och utvecklad samverkan. I länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att; 

- Stödja utvecklingen av kunskaps- och problembaserat lokalt och 
regionalt brottsförebyggande arbete, 

- Bidra till samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer,  
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- Stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella 
utbildningsinsatser, 

- Stödja och initiera kommunöverskridande åtgärder. 

 

3. Effektiv samordning för trygghet (EST) 

Säkerhetssamordnaren informerar om det pågående arbetet att 
implementera metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Metoden 
är kunskapsbaserad och utvecklad i enlighet med den forskning som 
finns på området. Arbetet kommer att ske förvaltningsövergripande och 
en samverkansmodell håller på att tas fram. 

 

4. Riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse 

Kommunen har i perioder haft stora problem med klotter och 
skadegörelse med höga saneringskostnader som följd. Riktlinjer för 
hantering av klotter håller nu på att arbetas fram. 

Syftet är att skapa ett generellt förhållningssätt och arbetsmetod till 
klotter och annan skadegörelse inom kommunens förvaltningar och 
bolag. Målet är att minska klottret vilket ska följas upp i form av en årlig 
redovisning till kommunstyrelsen över genomförda insatser och polisens 
anmälningsstatistik. 

 

5. Lägesbildsarbetet mellan kommun och polis 

Biträdande lokalpolisområdeschefen informerar om arbetet med det 
strategiskt övergripande lägesbildsarbetet. Just nu pågår bland annat 
träffar med samtliga säkerhetssamordnare i länet för att få en aktuell 
lägesbild. 

En kartläggning har genomförts av kommunens områden som kallas 
industri- och handelsområden, fortsättningsvis kommer en översyn att 
göras för att titta närmare på brottstrender i dessa områden. 
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6. Undersökningen Liv och hälsa ung 2017 

Punkten om undersökningen Liv och hälsa ung 2017 flyttas till 
nästkommande möte. 

 

7. Aktuell information från verksamheterna 

Fritids- och kulturförvaltningen 

En dialog med Vasagymnasiet har inletts med syftet att starta ett projekt 
ihop med föreningslivet och Idrott 2 kurs där målet är att få fler 
nyanlända ungdomar att testa på friluftsaktiviteter. 

Kulturskolan deltar i projektet ”Dans för hälsa” som Örebro Universitet 
tagit fram. Projektet som fokuserar på flickors psykiska välmående har i 
studier visats gett positiv effekt. 

Utvecklingscentrum 

Svensk handel har tagit fram en app som kommer att lanseras till 
handeln och olika branchföreningar i kommunen. Appen syftar till att 
fungera som en stödmetod och förenkla anmälningsförfarandet vid olika 
händelser samt att snabbt informera övriga aktörer som använder sig av 
appen. 

En träff inom projektet Trygg handel har genomförts och hade god 
uppslutning. 

Arbogabostäder AB 

Det har skett en minskning av klotter den senaste tiden, samtidigt har 
man börjat titta på möjligheten till kameraövervakning vid utsatta 
områden. 

Säkerhetssamordnaren 

Det har förekommit inbrott i skolor och förskolor och just nu försöker 
man titta på praktiska åtgärder för att begränsa problemen. Det har även 
skapats en del ungdomshäng i vissa områden den senaste tiden. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Representanten från VMMF har fått förhinder att delta på mötet, men 
skickar med information om att det kommer ny tobakslag från 1 juli. 
Tidigare har anmälningsplikt gällt men nu kommer istället tillståndsplikt 
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att gälla, där samma prövning som görs vid alkoholtillstånd ska göras. 
Just nu pågår arbetet med att sätta upp information, rutiner med mera 
inför den 1 juli. 

Socialförvaltningen  

Socialförvaltningens representant kunde inte närvara vid mötet, men har 
skickat med information om att arbetet med SIG-grupperna till viss del 
har stannat av och ett omtag kommer att behöva tas. 

 

8. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 

Biträdande lokalpolisområdeschefen informerar om brottsläget och 
aktuell brottsstatistik. Från 1 januari i år har det inkommit 796 stycken 
anmälda brott, vilket i snitt är 170 brott per månad. 

Antalet skadegörelseanmälningen är 132 stycken vilket är en nedgång 
gentemot samma period föregående år. Även antalet tillgreppsbrott har 
minskat vilket delvis kan förklaras med en troligtvis minskad 
anmälningsbenägenhet. 

Det har förekommit incidenter där kriminella nätverk från andra delar 
av länet har haft inflytande över illegala aktiviteter i Arboga. 

När det kommer till lokala fenomen i specifika delar av kommunen har 
en samverkan med socialtjänsten utvecklats och varit framgångsrikt. 

 
 

9. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 

 

 

 

Arboga den 

 

 

Anders Röhfors  Sara Hallman Jecic 
Ordförande   Sekreterare 


