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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.20 
  
Ledamöter Anders Röhfors (M) ordförande, Hans Ivarsson (C). 
  
Rådsrepresentanter T.f. kommundirektör Anders Neuman, Kommunpolis Stefan 

Persson, Säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén, Rektor 
Vasagymnasiet Per Gamalielsson, Föreningskonsulent Måns von 
Stedingk, Verksamhetschef IFO Eva Lagerström, 
Samhällsplanerarstrateg Tim Edvinsson, VD Rådhuset i Arboga AB 
Patrik Ahlberg, Peter Jönsson, VD Arboga Kommunalteknik AB 
Magnus Andersson, Region Västmanland Madelen Lindquist, 
Utredningssekreterare Sara Hallman Jecic. 

  
Övriga   
  

 

 

 

1. Närvaro deltagare 

På grund av Corona/Covid-19 så deltar några av rådets representanter 
digitalt via länk. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från förebyggande rådets möte den 11 maj 2020 
godkänns och läggs till handlingarna.  

 

3. Genomgång av Embrace 

Säkerhetssamordnaren går igenom och visar Embrace som fungerar som 
ett digitalt stöd i kommunens EST-arbete (Effektiv samordning för 
trygghet). Systemet har varit igång sedan några månader och personer 
från olika kommunala verksamheter samt bolag rapporterar in händelser 
löpande genom sin telefon. Systemet kan sedan skapa en lättöverskådlig 
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lägesbild med möjlighet att lokalisera problemområden för att bättre 
identifiera lämpliga åtgärder samt skapar bättre möjlighet att följa 
utvecklingen över tid. 

Sedan införandet har totalt 122 stycken händelser rapporterats in. 

 

4. Bilburen ungdom 

Säkerhetssamordnaren rapporterar om den senaste tidens problem vid 
några av kommunens större parkeringar med ungdomar som bland 
annat buskör, dricker alkohol, spelar hög musik och skräpar ner och 
bidrar till skadegörelse. Problemet blir resurs- och kostnadskrävande för 
kommunen samt påverkar den upplevda tryggheten i offentlig miljö. 

Rådet kommer överens om att upprätta en fokusgrupp som ska titta 
närmare på problemet för att samordna åtgärder både på kort och på 
lång sikt. Gruppen kommer att bestå av säkerhetssamordnaren, VDn för 
Arboga Kommunalteknik AB och en representant från 
socialförvaltningen. Säkerhetssamordnaren sammankallar till ett första 
möte. 

5. Arboga kommuns ANDTS-arbete 

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att se över den 
nuvarande Alkohol- och drogpolitiska policyn från 2008. I samband med 
det kommer även samordningen av kommunens ANDTS-arbete att ses 
över. En förvaltningsövergripande projektgrupp har bildats som består 
utav samordnaren för Förebyggande rådet, säkerhetssamordnaren, samt 
en representant från respektive förvaltning. 

Arbetsgrupp för förebyggande ungdomsarbete kommer att fungera som 
referensgrupp. Det nya styrdokumentet kommer även att hanteras i 
Förebyggande rådet inför den politiska behandlingen.  

 

5. Undersökningen Liv- och hälsa ung 2020 

Utvecklingsledaren vid enheten för folkhälsa vid Region Västmanland 
informerar om resultatet från undersökningen Liv- och hälsa ung 2020 
för Arbogas del jämfört med övriga länet. Undersökningen genomförs 
vart tredje år. 
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Exempelvis har måendet bland ungdomar sjunkit och stress har ökat i 
kommunen, där killarna står för den största minskningen, vilket även 
följer utvecklingen i länet. Resultaten visar att det finns en tydlig 
koppling mellan mående och bland annat socioekonomisk situation, 
funktionsnedsättning och sexuell läggning.  
 
När det gäller nöjdheten med sin fritid bland ungdomar samt de som 
upplever att de inte har blivit kränkt av kompisar, ligger Arboga i snitt 
högre jämfört med övriga kommuner i länet. 
 
En tydlig skillnad bland könen visar att tjejer i lägre utsträckning 
upplever att de känner sig trygga utomhus jämfört med killar. Resultaten 
visar även att det är allt färre ungdomar som lever upp till 
rekommendationerna om fysisk aktivitet, samt att stillasittandet ökar 
med åldern. 
 
Utifrån resultaten har Region Västmanland bland annat påbörjat ett 
arbete med föräldraskapsstöd tillsammans med länsstyrelsen.  

6. Rapportering från verksamheterna 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Anders Neuman är tf kommundirektör under Thomas Karlssons 
sjukskrivning. 

Testning av avloppsvattnet har genomförts för att se förekomst av 
narkotika och kommer att genomföras regelbundet vid fyra tillfällen per 
år som en del av lägesbildarbetet. Det senaste testresultatet visade en 
något högre förekomst av amfetamin jämfört med andra kommuner. 

Fritids- och kulturförvaltningen  

Unga feriearbetare har under sommaren arbetat med att skapa aktiviteter 
för andra ungdomar, ett lyckat projekt som bland annat riktade sig mot 
hemmasittare. Arbetsgruppen lyckades även med hjälp av finansiering 
från Sparbanken ordna gratis entré till badhuset under vissa dagar för 
unga mellan 6-15 år. 

Trygghetsvandringar har pågått under sommaren tillsammans med 
föreningslivet, totalt har 20-tal vandringar genomförts.  
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Fritidsgården Gluggen har en dag i veckan erbjudit aktiviteter i 
samarbete med föreningslivet. Gluggen efterfrågar även en aktivitet 
tillsammans med polisen för att avdramatisera kontaktskapandet mellan 
polis och ungdomar. 

Socialförvaltningen 

Arbetet med Sociala Insatsgrupper (SIG) fortgår och en planeringsdag 
kommer att genomföras för att se över arbetsprocessen. 

En förebyggande socialsekreterare har anställts som dels kommer att 
fokusera på hur man kan arbeta med hemmasittare och få de aktuella 
ungdomarna tillbaka till skolan. Personen kommer också att delta i ett 
projekt om machokultur i skolan samt kartlägga vad för slags 
föräldrastöd som erbjuds idag och hur behovet ser ut. 

Flera samverkansprojekt är på gång kring bland annat med Region 
Västmanland samt Köping och Kungsörs kommuner kring 
missbruksproblematik där en handlingsplan kommer att tas fram.  

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Verksamheten har påverkats av covid-19 som för alla andra men mycket 
av den tillsyn som var planerad under våren har nu återupptagits. 

Ett prioriterat område har varit trängselkontroller på näringsställen, 
restauranger, caféer för att förhindra smittspridning. Först utförde 
VMMF tillsynen åt smittskyddsläkaren men från juli lades ansvaret över 
på kommunerna och VMMF. Förbundet har möjlighet stänga en 
verksamhet, begränsa öppettider med mera men har inte behövt ta till 
sanktioner.  

De ställen där det har varit viss problematik är de ställen som serverar 
alkohol och har sena öppettider. Målet har varit att synas ute och föra 
dialog och att stötta verksamhetsutövarna vilket har fungerat bra.  

Byggnadsfirman Lund 

Corona/Covid-19 har påverkat lokalhyresgäster, även om det för de 
flesta har gått bättre än befarat. De hyresgäster som velat och har 
uppfyllt kraven har fått en reducerad hyresrabatt på 50 %, varav 25% 
ersätts av staten och 25% av Byggnadsfirman Lund. 

Bolaget upplever att det sedan cirka två månader tillbaka har skett en 
ökning av antalet källarinbrott, förrådsinbrott, cykelstölder mm. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Verksamheten för gymnasiet, SFI och vuxenskolan gick i våras över till 
distansundervisning. Övergången gick relativt smidigt och en dialog 
fördes med Ullvigymnasiet i Köping. Nu har undervisningen återgått till 
vanliga förhållanden men det finns en beredskap att återgå till digital 
undervisning om det skulle bli aktuellt. 

På grund av Corona/Covid-19 har många planerade aktiviteter ställts in, 
exempelvis öppet hus, marknadsföringsevent, studiebesök, studieresor 
utomlands med mera. 

Arboga kommunalteknik AB 

Under sommaren har en hel del resurser lagts på att rensa upp efter de 
sammankomster på parkeringsplatser som tidigare diskuterats då 
skadegörelse och nedskräpning har varit en följd. 

Bolagets inrapportering av händelser i Embrace fortsätter. 

Rådhuset i Arboga AB 

Montering av kameror vid vissa fastigheter tycks ha gett en positiv 
effekt, även om det finns tendenser på att de problem som åtgärden 
försöker komma åt till viss del har flyttats till områden som kamerorna 
inte täcker. 

Bolaget har tillsammans med Fritid- och kulturförvaltningen bytt 
låssystem till ishallen i ett försök att öka tryggheten på en anläggning 
som har varit utsatt för en del inbrott. 

7. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 

Kommunpolisen redogör för aktuell statistik över brottsanmälningar. 
Dels syns en minskning av våld i offentlig miljö, skadegörelse och även 
klotter.  

När det gäller anmälningar om våld i nära relationer har det inte synts 
till någon ökning, vilket till viss del förutspåddes i och med 
Coronapandemin och ökad hemmanärvaro. Även antalet fall av 
skadegörelse har varit lägre än förväntat under sommaren, speciellt 
jämfört med andra kommuner. 

Gällande polisbemanningen ser läget rätt positivt ut, Kungörs kommun 
har fått en kommunpolis vilket avlastar arbetsbördan för Arbogas 
kommunpolis. 
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8. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 
  
 

 

 

Arboga den       2020 

 

Anders Röhfors  Sara Hallman Jecic 
Ordförande   Sekreterare 


