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Plats och tid Kommundirektörens rum kl 08.30 – 09.00 
  
Ledamöter Anders Röhfors (M) ordförande. 
  
Rådsrepresentanter Kommundirektör Tomas Karlsson, Bitr lokalpolisområdeschef 

Anton Breznik, Kommunpolis Stefan Persson, Säkerhetssamordnare 
Andreas Ahlsén, Fritids- och kulturförvaltningen Måns von 
Stedingk, Utredningssekreterare Sara Hallman Jecic. 

  
Övriga   
  
 

 

 

1. Närvaro deltagare 
Antalet deltagare på mötet har begränsats på grund av Corona/Covid-
19. Endast beredningsgruppen träffas, övriga representanter har fått 
möjlighet att komma in med lägesrapport för sin respektive verksamhet 
som inkluderas i anteckningarna.  

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningar från förebyggande rådets möte den 11 februari 2020 
godkänns och läggs till handlingarna.  

 

3. Införandet av Embrace 
Embrace är ett IT-system som har köpts in av kommunen tillsammans 
med Kungsör för att förenkla kartläggningar och sammanställningar av 
oroligheter och otrygga områden. Säkerhetssamordnaren beräknar att 
systemet kommer att kunna köras igång inom de kommande veckorna. 
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4. Rapport kring trygghetsvandringar 
Fritids- och kulturförvaltningen samordnar trygghetsvandringar som 
föreningslivet och socialtjänsten deltar vid, även polisen och 
säkerhetssamordnaden är inkopplade. Vandringarna sker på helger och i 
dagsläget finns ett schema lagt till och med skolavslutningen, men det 
pågår ett arbete för att se över hur trygghetsvandringarna ska fortsätta 
därefter. Trygghetsvandringarnas kommer att planeras utifrån 
lägesbildarbetet när det gäller vilka platser som ska besökas under 
vandringarna. 
 

5. Konsekvenser av Corona/Covid-19 
Säkerhetssamordnaren informerar om att det pågår mycket arbete 
nationellt med att se över olika samhällskonsekvenser i samband med 
Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer på grund av 
Corona/Covid-19. Beteendeförändringar har konstaterats då många är 
hemma i högre utsträckning, samtidigt som det har skett en ökad rörelse 
av ungdomar på offentliga platser. Utvecklingen följs på kommunal nivå 
och behovet av eventuella samverkansåtgärder över förvaltningsgränser 
och med andra aktörer kommer att ses över. 

6. Rapportering från verksamheterna 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Tomas Karlsson hälsas välkommen som ny kommundirektör från och 
med maj månad och därmed även som representant i Förebyggande 
rådet. 

Fritids- och kulturförvaltningen  
Förvaltningen har tilldelats pengar för feriepraktik och håller just nu på 
att tillsammans med Utvecklingscentrum att se över vad för möjligheter 
som kommer att kunna erbjudas. 

Biblioteket har återigen haft problem med narkotikapåverkade personer i 
lokalerna, förvaltningen samarbetar med säkerhetssamordnaren för att 
se över åtgärder. 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningen har fortsatt stort fokus på SIG-arbetet (social insatsgrupp 
för unga som riskerar hamna i kriminalitet) och utvärdering och 
förbättringsarbetet pågår där arbetsgruppen ser över arbetsrutinerna.  

Socialförvaltningen är med på vissa kvälls-/nattvandringar tillsammans 
med föreningar samt fritid- och kultur.  

En 60 % projekttjänst har skapats på IFO barn med hjälp av statsbidrag 
för att ”stärka insatser för barn och unga med psykisk ohälsa”. De tre 
huvudområden som tjänsten ska inrikta sig på är; 

- Barn med stor skolfrånvaro 

- Socialtjänstens representation i skolan nya projekt som handlar 
om att agera mot machokultur 

- Samarbeta med fritid- och kulturförvaltningen samt barn- och 
utbildningsförvaltningen kring förebyggande ungdomsarbete 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Säkerhetssamordnaren utlyser ett behov av samordning kring det 
förebyggande arbetet med effekter på grund av Corona/Covid-19. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Verksamheten rullar på. Märks ingen direkt minskning av 
ansökningar/anmälningar av bygglov eller och inom miljö- och 
hälsoskydd.  

All planerad tillsyn är förtillfället framflyttad. Tillsyn vid akuta 
händelser görs där risk för människors hälsa eller miljö föreligger. 

Handläggning av de som sökt om tillstånd att sälja tobak pågår, utifrån 
den nya lagen om tillståndsplikt sedan 2019. Det är bara ett fåtal som valt 
att inte söka om tillstånd.  

VMMF har utfört tillsyn på restauranger och caféer med mera på 
uppdrag av smittskyddsläkaren för att se till att Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 följs. 
Totalt har 97 kontroller genomförts. 70 verksamheter där 27 
verksamheter krävt uppföljande kontroll. Det är smittskyddsläkaren som 
meddelar sanktioner och kan stänga en verksamhet. Ingen verksamhet 
har behövt stänga ner. 
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7. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 
Mer resurser har lagts på utredningsarbete då en del utredningar har 
börjat blivit gamla, vissa omställningar i organisationen har genomförts 
på grund av detta. Polismyndigheten följer utvecklingen kring 
Corona/Covid-19, men har hittills inte inneburit några större 
konsekvenser, en viss frånvaro av poliser på grund av sjukdom har 
förekommit. Arbetet med handlingsplanen löper på och det lokala 
lägesbildarbetet upplevs som effektivt med en väl fungerande 
samverkan mellan kommun och polis. Kunskapsbehovet kring 
orsaksanalys behöver utvecklas. I dagarna pågår en rekrytering av en 
brottsförebyggande analytiker till lokalpolisområdet som ska fungera 
som ett extra verktyg. 

Gällande anmälda brott under perioden jan-mars 2020 visar statistiken 
på en generell nedgång. Bland minskningen finns bland annat inbrott i 
fritidshus och klotter. Däremot synd en viss ökning bland 
tillgreppsbrotten, framförallt inbrott i huskällare samt i bilar där 
utländska ligor tros ligga bakom flera av tillgreppen. Narkotikabrott och 
trafikbrott har minskat, vilket eventuellt kan vara en effekt av 
Corona/Covid-19. 

 

8. Övriga frågor 
Ingen övrig fråga noteras. 
  
 

 

 

Arboga den       2020 

 

Anders Röhfors  Sara Hallman Jecic 
Ordförande   Sekreterare 
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