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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.00 
  
Ledamöter Anders Röhfors (M) ordförande, Hans Ivarsson (C). 
  
Rådsrepresentanter Kommundirektör Tomas Karlsson, Kommunpolis Stefan Persson, 

bitr lokalpolisområdeschef Anton Breznik, Säkerhetssamordnare 
Andreas Ahlsén, Rektor Vasagymnasiet Per Gamalielsson, 
Föreningskonsulent Måns von Stedingk, Verksamhetschef IFO Eva 
Lagerström, samhällsplanerarstrateg Tim Edvinsson, VD Arboga 
Kommunalteknik AB Magnus Andersson, näringslivschef Tobias 
Gillberg, Arboga i Centrum Ann-Marie Lund, Företagarna i Västra 
Mälardalen Lars-Erik Wige, Sparbanken Västra Mälardalen Mikael 
Bohman, utredningssekreterare Sara Hallman Jecic. 

  
Övriga   
  

 

 

 

1. Närvaro deltagare 

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

2. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från Förebyggande rådets möte den 15 september 
2020 godkänns och läggs till handlingarna.  

3. Arboga kommuns ANDT-policy 

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att se över den 
nuvarande Alkohol- och drogpolitiska policyn från 2008. En 
projektgrupp tillsattes under hösten med en representant från varje 
förvaltning samt säkerhetssamordnaren. Projektgruppens arbete 
innefattar att samordna och utveckla kommunens ANDT-arbete, där 
framtagandet av en ny ANDT-policy ingår. 
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Ett förslag till policy har tagits fram, där även ungdomsfullmäktige och 
kommunens arbetsgrupp för förebyggande ungdomsarbete har varit 
delaktiga i arbetet. Policyn bygger på de nationella ANDT-målen som 
regeringen tagit fram med ett övergripande mål och sex långsiktiga mål.  

Policyn ska fungera på en övergripande nivå och ange riktningen för 
kommunens ANDT-arbete. De mål som anges ska konkretiseras dels i 
den handlingsplan som Förebyggande rådet årligen upprättar, men ska 
även fungera som ett stöd vid framtagandet av handlingsplaner, 
riktlinjer och andra dokument på respektive förvaltning som berör 
ANDT-området. 

Förebyggande rådet ansvarar för uppföljningen av ANDT-policyn. En ny 
nationell strategi planeras vara klar någon gång efter årsskiftet 2021, efter 
det beräknas den regionala strategi som länsstyrelsen tar fram finnas på 
plats inför 2022. Därför rekommenderas att denna policy ses över och 
revideras vid något tillfälle under 2022. 

4. Lägesbildrapportering 

Säkerhetssamordnaren redovisar en sammanställning av inrapporterade 
händelser i kommunens IT-system för säkerhetshändelser. Totalt har 150 
rapporter inkommit sedan mitten av juni. 31 av dessa är rapporter i 
kategorin ”Annat otrygghetsskapande och ordningsstörande”, 50 
rapporter som rör ”Otrygghetsskapande samlingar av personer” och 67 
rapporter om skadegörelse. Den samlade bilden visar en viss 
koncentration av händelser i centrummiljön kring bland annat 
skadegörelse, olovlig boplats och missbruk. Även kring några av 
kommunens skolor har flera händelser rapporterats och då främst inom 
kategorin skadegörelse. 

5. Missbruksproblematik i centrummiljön 

Säkerhetssamordnaren beskriver problem i centrummiljön kring 
personer med narkotikamissbruk som även är kopplat till inbrott i 
fastigheter, stölder och utnyttjande av olovliga boplatser. Problemet har 
även drabbat biblioteksverksamheten. 
 
Diskussion förs kring olika sorters åtgärder, bland annat sociala insatser 
och ökad polisiär samt annan närvaro. Vikten av att samordna insatserna 
poängteras och ett förslag om att upprätta en fokusgrupp föreslås. 
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5. Sammanträdesplan 2021 

Förebyggande rådets mötesdatum för år 2021: 

- 16 februari 

- 25 maj 

- 7 september 

- 30 november 

Rådet sammanträder på tisdagar mellan klockan 08.30-10.30. Kallelse 

skickas ut cirka en vecka före mötet. 

6. Rapportering från verksamheterna 

Fritids- och kulturförvaltningen  

Förvaltningen har förtillfället svårt att genomföra planerade aktiviteter 
med anledning av Covid-19 och maxgränsen för antalet personer som får 
samlas. Verksamheten påverkas i hög grad av aktuella restriktioner där 
bland annat Ekbacksbadet har stängt för allmänheten, biblioteket har 
infört begräsningar för besökare och fritidsgården Gluggen håller stängt 
kvällstid. 

Efter årsskiftet kommer föreningslivet att kunna ta del av materialet från 
”Agera tillsammans”, ett projekt som tidigare har genomförts i skolorna 
kring normer och stereotypa idéer. 

Trygghetsvandringar kommer att genomföras tillsammans 
föreningslivet, bland annat kring lucia och skolavslutningen inför jullov. 

Socialförvaltningen 

Arbetet med Sociala Insatsgrupper fortsätter och där kommer 
målgruppen att breddas för att anta ett mer förebyggande perspektiv. 
Även ungdomar med exempelvis hög skolfrånvaro, som umgås med 
personer som begår brott eller som påvisar aggressiva beteenden 
kommer att inkluderas. 

Förvaltningen har jobbat för att få till fler tillfällen för fältning, men 
sjukdomsfall har försvårat genomförandet. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Vuxenutbildningen och SFI har gått över till distansundervisning med 
anledning av Covid-19. I övrigt fortsätter stora delar av verksamheten att 
bedrivas på plats men med hårdare anpassningar. Eftersom 
Ullvigymnasiet i Köping har påbörjat växelvis distansundervisning 
mellan årskullarna innebär det att fler ungdomar i Arboga är hemma. 

Näringsliv och turism 

Det har förekommit en del skadegörelse bland butiker och vid 
stationsområdet. En fördel för handlarna är den app där 
säkerhetssamordnaren kan skicka ut aktuell information. 

Det har genomförts en säkerhetsrond i Sätraområdet där bland annat 
belysningen i området har gåtts igenom som en del i ett 
trygghetsskapande arbete. 

Arboga kommunalteknik AB 

Den senaste tiden har upplevts som relativt lugn, även om det 
fortfarande förekommer viss skadegörelse. Däremot syns en tydlig 
minskning av klottret.  

En översyn av Nytorget pågår inför en ombyggnation, och en 
arbetsgrupp kommer att tillsättas där bland annat fastighetsägare och 
näringsidkare deltar. 

7. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 

En handlingsplan för 2021 är framtagen där bland annat arbetet mot 
klotter kommer att vara fortsatt prioriterat för att undvika att problemet 
börjar öka. 

En annat område som kommer att prioriteras är osund konkurrens som 
riktar sig mot näringsidkare som bedriver problematisk verksamhet 
utifrån flera aspekter. Insatser kommer att genomföras i samverkan med 
polisen och flera av kommunens förvaltningar och tillsynsverksamheten, 
samt även andra aktörer så som Skatteverket och Arbetsmiljöverket.  

Kommunpolisen informerar om aktuell brottsstatistik som visar att 
våldsbrotten har gått ner överlag. Även antalet fall av klotter har gått 
ner. 

Däremot har kategorin ”Övriga brott mot person” ökat, där bland annat 
olovlig identitetsanvändning, bedrägeri och ofredande ingår. Ökningen 
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tycks vara en del av en pågående trend, där brotten delvis begås via 
internet.  

 

8. Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 
  
 

 

 

Arboga den            2020 

 

 

Anders Röhfors  Sara Hallman Jecic 
Ordförande   Sekreterare 


