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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.15. 
  
Ledamöter Anders Röhfors (M) ordförande, Kerstin Rosenkvist (S). 
  
Rådsrepresentanter Bitr lokalpolisområdeschef Anton Breznik, Kommunpolis Stefan 

Persson, Säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén, 
Utvecklingscentrum Tobias Gillberg, Kommunstyrelseförvaltningen 
Henrik Syrjälä, Socialförvaltningen Eva Lagerström, Rådhuset i 
Arboga AB Patrik Ahlberg, Rådhuset i Arboga i AB Peter Jönsson, 
utredningssekreterare Sara Hallman Jecic. 

  
Övriga  Hans Nilsson, planarkitekt 
  

 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från förebyggande rådets möte den 17 september 
2019 läggs till handlingarna.  

 

2. Förbyggande arbete vid fysisk planering  

Planarkitekten informerar om kommunens deltagande i en projektgrupp 
sammankallad av länsstyrelsen som består av flera aktörer, bland annat 
fastighetsbolag. Gruppen syftar till att öka kunskapen om situationell 
brottsprevention.  

Under hösten har Boverket kommit med en rapport där de undersökt 
samverkansformer och kunskapsläget bland tjänstepersoner, resultatet 
visade bland annat att samverkan sällan förekommer inom kommuner 
angående brottsförebyggande åtgärder vid ny- och ombyggnationer. 
Utifrån det har Boverket fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för att 
implementera ett trygghetsskapande perspektiv i 
samhällsbyggnadsprocessen. 
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Som ett led i detta planerar projektgruppen att anordna en heldag med 
föreläsare med kunskap inom området och bjuda in bland annat 
tjänstepersoner, politiker och hyresvärdar. Målet är att lyfta en 
medvetenhet kring hur man kan arbeta förebyggande under plan- och 
byggprocesser. Heldagen kommer att äga rum i Västerås under våren 
2020. 

 

3. Förebyggande arbete mot klotter 

Säkerhetssamordnaren informerar om att klottret i kommunen, och 
saneringskostnaderna för detta, har minskar drastiskt för år 2019 jämfört 
med 2018.  

Efter att ha sett en ökning av problemen under 2018 genomfördes en rad 
insatser som har haft lyckad effekt. Bland annat påbörjades ett effektivt 
samarbete mellan kommun, polis och fastighetsbolag samt att riktlinjer 
för att förebygga klotter har tagits fram. Avsikten är att fortsätta med 
samma koncept för att minska klottret ytterligare och därmed öka den 
upplevda tryggheten i kommunen. 

 

4. Uppdatering kring Strategiskt lägesbildsarbete 

Biträdande lokalpolisområdeschef informerar om det pågående arbetet 
med att ta fram en lägesbild i samverkan med kommunen som nu 
befinner sig i slutfasen. 

Stegvis har en kartläggning av problembilder genomförts vilket har 
resulterat i en handlingsplan med åtta fokusområden, bland annat att 
fortsätta arbeta med så kallade Hot Spots, skadegörelse och klotter, hot 
och våld bland ungdomar med mera. I handlingsplanen kommer ett 
antal aktiviteter att arbetas fram för varje fokusområde. 

 

5. Aktuell information från verksamheterna 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Lokalstrategen lyfter en idé om att på något sätt koppla in 
driftavdelningen i det trygghetsfrämjande samverkansarbetet. 
Driftavdelningen åker ofta runt i kommunen och observerar händelser. 
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Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen har tillsammans med fritids- och kulturförvaltningen 
haft en workshop om kommunens arbete för ungdomar, vad det finns 
för behov och hur förvaltningarna kan samverka tillsammans samt med 
andra aktörer. 

Det finns ett behov av ett omtag kring arbetet med Sociala Insatsgrupper 
(SIG) vilket är på gång. 

 

Utvecklingscentrum 

Butikerna kring Nytorget har upplevt att det förekommer en del 
droghandel där. En ombyggnation av torget kommer att genomföras. 

Det har den senaste tiden förekommit personer som befunnit sig vid 
stationsområdet och skapat en upplevd otrygghet, bland annat 
tågresenärer som anländer med eller ska åka med kvällståg. Samt så 
finns ett behov av att se över belysningen av stråket ner till stationen. 

 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Säkerhetssamordnaren beskriver att det oroligheter på kommunens 
skolgårdar har fortsatt. Det handlar bland annat om skadegörelse, 
nedskräpning samt misstänkt narkotikaförsäljning. Det pågår ett arbete 
med att se över utemiljön kring skolorna för att motverka att det skapas 
samlingsplatser. 

Det har även förekommit oroligheter på biblioteket vilket har skapat 
obehag för både personal och besökare. Kontakt med personalen är 
upprättad, men vidare behöver det ses över vad för slags långsiktiga 
trygghetsskapande insatser som behövs. 

En trygghetsvandring har genomförts av Hyresgästföreningen där flera 
aktörer deltog, bland annat ungdomsfullmäktige, polisen och 
kommunanställda. Flera av bristerna som påtalats handlade om 
belysning. 

Arbetet med säker handel fortgår, bland annat har 
föreläsningar/utbildningar nyligen genomförts för näringsidkare i 
Sätraområdet som en del i det förebyggande arbetet. 
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En utbildning kring våldsbejakande extremism har nyligen genomförts i 
Västerås där flera representanter från kommunen deltog. 

Kopplat till tidigare nämnda problembilder lyfts problematiken med 
narkotikaanvändningen i kommunen och hur det är kopplat till annan 
brottslighet. Åtgärder för att begränsa problemet behöver ses över. 

 

6. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 

Kommunpolisen informerar om brottsläget och aktuell brottsstatistik.  

Två nya områdespoliser kommer att rekryteras då de tidigare har valt att 
avsluta sina tjänster. 

Polisens volontärer fortsätter sin verksamhet och nya intervjuer kommer 
att genomföras inom kort. 

Det pågående arbetet med EST löper på bra, varannan vecka görs 
avstämningar tillsammans med representanter från polisen och från 
kommunen. 

Gällande brottsstatistiken syns en uppgång av antalet anmälda fall av 
klotter, även fast den upplevda mängden har minskat tillsammans med 
saneringskostnaderna. Detta tolkas som ett direkt resultat av 
genomförda insatser mot att förebygga klotter, då uppmuntran om att 
anmäla klotter har varit en viktig del. 

Även våld i hemmet har ökat, vilket ses som problematiskt. Eventuellt 
kan en ökad anmälningsbenägenhet vara en del av förklaringen. En del 
åtgärder görs nationellt för att förebygga mäns våld mot kvinnor. 

Även inbrott i fritidshus har ökat, parallellt med att villainbrotten har 
minskat. Däremot finns det andra kommuner i Västra Mälardalen som 
har haft större problem med inbrott. 
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7. Sammanträdesplan för Förebyggande rådet 2020 

Förebyggande rådets mötesdatum för år 2020: 

- 11 februari 

- 19 maj 

- 15 september 

- 24 november 

Rådet sammanträder mellan klockan 08.30-10.30. Kallelse skickas ut cirka 
en vecka före mötet. 
  
 

8. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 

 

 

Arboga den 12 december 2019 

 

Anders Röhfors  Sara Hallman Jecic 
Ordförande   Sekreterare 


