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Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl 08.30 – 10.30 
  
Ledamöter Jonna Lindman (M) ordförande, Hans Ivarsson (C), Kerstin 

Rosenkvist (S). 
  
Rådsrepresentanter Kommundirektör Tomas Karlsson, Kommunpolis Stefan Persson, 

bitr lokalpolisområdeschef Anton Breznik, Säkerhetssamordnare 
Andreas Ahlsén, Föreningskonsulent Måns von Stedingk, VD 
Arboga Kommunalteknik AB Magnus Andersson, näringslivschef 
Tobias Gillberg, Peter Jönsson Rådhuset i Arboga. Kyrkoherde 
Joakim Wikström, Industriföreningen Lars-Erik Wige, Mikael 
Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen, Eva E Carlstedt Ståhl, 
VMMF 

  
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 16 februari 2021 
godkänns och läggs till handlingarna.  
 

3. Trygghetsvandring hösten 2021 
Säkerhetssamordnaren lyfter vikten och betydelsen av 
trygghetsvandringar för att öka tryggheten i kommunen. Ett förslag förs 
fram om att förebyggande rådet samordnar en trygghetsvandring under 
hösten, exempelvis i centrummiljön.  
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4. Områdesinriktat trygghetsarbete 
Efter genomgång av olika data så som socioekonomisk status, 
brottsstatistik, skolresultat och föreningsdeltagande så har Österled i 
Arboga pekats ut som ett prioriterat område. Detta efter att socialtjänst, 
skola, fritid- och kultur och säkerhetssamordnare genomfört ett 
gemensamt lägesbildsarbete. Planen är att varje onsdag under 
sommarlovet ska fyllas med aktiviteter för de boende i området med 
hjälp av föreningslivet. Säkerhetssamordnare har även haft kontakt med 
fastighetsägare i området för att göra en gemensam insats. 
 

5. EST-grupp i Arboga 
Säkerhetssamordnaren beskriver hur det trygghetsskapande arbetet i 
samverkansgruppen går till. Genom att luta sig på statistik och data kan 
aktuella lägesbilder tas fram och prioriteringar kan sättas med alla 
inblandade aktörer. Ett förslag finns att skapa en arbetsgrupp för att 
samla det trygghetsskapande arbetet.  
 

6. Fokusgrupp motorburen ungdom 
Kartläggningsarbete har genomförts för att få en bild av hur frågan kring 
motorburen ungdom ser ut. Orsaker och bakgrunder har systematiskt 
arbetats fram. Dialogträffar har genomförts på plats med ungdomarna 
för att få deras egen bild av frågan. Förslag på enklare punktinsatser ses 
över för att skapa speciella tillfällen där ungdomarna får delta i olika 
aktiviteter.  

En bilkurragömma har genomförts av fritidsgården Gluggen och 
Svenska kyrkan. Satsningen var lyckad och både ledare och deltagare har 
önskat att genomföra liknande aktiviteter fler gånger.  
 

7. Lägesbild (Embrace) 
Inrapporterade händelser i Embrace redovisas. Arbetet har pågått i ett år 
och rapporteringen fungerar bra. Omkring 300 rapporter har kommit in i 
systemet vilket är en bra rapporteringssiffra för en kommun i Arbogas 
storlek. Rapporterna utgör en del av lägesbildarbetet vilket används som 
underlag för kommunens riktning i det trygghetsskapande arbetet. Ju 
längre systemet används desto mer kan jämförelser göras över olika 
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perioder.  
 

8. Aktuell information från verksamheterna 

Fritids- och kulturförvaltningen  
Förvaltningen arbetar just nu med att sammanställa ett 
sommarlovsprogram inför sommaren. Till skolavslutningen ska ett 
program kunna presenteras där aktiviteter för barn och unga finns 
samlade.  

Genom en riktad satsning med statliga medel erbjuds ungdomar som 
nyligen tagit studenten möjlighet att få ungdomsjobb. Hittills finns det 20 
jobb att tillgå, det pågår ett gemensamt arbete för att försöka hitta 
möjligheter för fler att kunna få arbete.  

Gruppen för förebyggande ungdomsarbete jobbar vidare. Under våren 
har tre föreningar trygghetsvandrat och det finns ett schema på tillfällen 
där föreningslivet kommer att vandra fram till skolavslutningen.  

En ANDT-satsning riktat till föreningslivets medlemmar planeras. Med 
hjälp av RF-SISU Västmanland kommer ungdomar i idrottsföreningar få 
möjlighet att utbildas i hur alkohol, tobak och narkotika påverkar deras 
idrottsprestation. I samband med det kommer även vårdnadshavare och 
ledare få en utbildning i hur en orosanmälan går till, vilket stöd som 
finns att få och vilka varningstecken som är bra att ha koll på.  

Näringsliv 
Vissa företagare lyfter frågan om tiggeri. Polis och säkerhetssamordnare 
är inkopplade i frågan.  

Centrumtorget lyfts fram med förslag på åtgärder för att skapa en 
inbjudande miljö och bygga bort oönskat beteende.  

Ett fastighetsägarnätverk finns för att diskutera frågor mellan 
fastighetsägare och bidrar till erfarenhetsutbyten. Även ett 
Lantbruksnätverk har skapats för att diskutera brottsutsatthet i 
anslutning till deras verksamhet.  
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Barn- och utbildningsförvaltningen  
Det finns förtillfället olika förutsättningar mellan årskullar på grund av 
skillnader i mängden distansundervisning respektive undervisning på 
plats. Just nu pågår ett arbete med att kunna genomföra skolavslutningar 
på ett smittsäkert sätt inför sommarlovet.  

Myndighetsförbundet 
Det pågår ett arbete för att stävja osund konkurrens i samverkan med 
polis och säkerhetssamordnare. Tillsynsinsatser har genomförts på olika 
platser. Det finns idag väl utvecklade kommunikationskanaler mellan 
verksamheterna vilket leder till bra möjligheter för samordnade insatser.  

Industriföreningen Västra Mälardalen 
Föreningen har bjudit in polisen till ett medlemsmöte för att öka 
medlemmarnas delaktighet.  

Sparbanken Västra Mälardalen 
SVM är gärna med och skapar trygghet och bidrar med det som de kan. 
Kommer att göra om sitt sponsringsarbete och önskar samverkan med 
kommunen för att kunna bidra till samhällsnytta på bästa sätt.  

KFIA/ABO 
Det finns planer på att sätta upp en kamera på Ekbacksbadet inför 
skolavslutningen som en säkerhetsåtgärd. 

Svenska kyrkan 
Verksamheten deltar i arbetet med Embrace och är nöjda med det. Har 
bidragit med personal under aktiviteten bilkurragömma  

 

9. Aktuell information om brottsutveckling i vårt område 
Brottsstatistik, arbetssätt och lägesbildsarbetet presenteras. 
Organisationsupplägg presenteras och arbetet som görs kring 
medborgarlöften tas upp.   

 

10. Övriga frågor 
Ingen övrig fråga noteras. 
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Arboga den             2021 

 

 

Jonna Lindman  Måns von Stedingk 
Ordförande   Sekreterare 
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