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1 Bakgrund 

Åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Arboga 

är ett prioriterat område både för polisen i Västra Mälardalen och för 

Arboga kommun. I Förebyggande rådets verksamhetsplan som gäl-

ler under perioden 2019-2022, utgör ett av de prioriterade områdena 

att öka tryggheten i offentlig miljö. Trygghet i offentlig miljö är 

centralt för att människor ska trivas i staden eller i bostadsområdet 

och vilja röra sig ute under olika tider på dygnet. Upplevd otrygghet 

leder till begränsningar i människors vardag. 

I rådets handlingsplan är en aktivitet att genomföra trygghetsvand-

ringar i samverkan med kommunens förvaltningar, näringsliv och 

medborgare. Fritids- och kulturförvaltningen har tidigare under året 

genomfört nattvandringar tillsammans med föreningslivet. Förebyg-

gande rådets trygghetsvandring syftar till att utifrån verksamheter-

nas olika perspektiv fånga upp platser och företeelser som kan skapa 

otrygghet, samt att föra dialog kring åtgärder. 

I lägesbildarbetet utgör medborgarperspektivet en viktig del. Därför 

anordnades en medborgardialog kring trygghet vid ett separat till-

fälle utöver trygghetsvandringen. Trygghetsdialogen genomfördes 

på Nytorget tillsammans med Polisen (Lokalpolisområde Västra Mä-

lardalen).  
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2 Trygghetsvandring 

2.1 Metod 

Många olika förvaltare ansvarar för utemiljön i ett område. Det kan 

vara fastighetsägare, kommunala förvaltningar, bostadsrättsför-

eningar, de boende och så vidare. Trygghetsvandringar är en metod 

för att skapa en bättre närmiljö genom att identifiera och åtgärda 

platser som upplevs otrygga eller bedöms vara osäkra. Metoden byg-

ger på att dessa upptäckter görs i samverkan mellan olika verksam-

heter och i dialog med invånare som bor i och känner till det berörda 

området. Synpunkter och förslag på åtgärder ska sedan förmedlas till 

berörda förvaltare. Enklare brister kanske kan åtgärdas relativt snart 

medan andra större åtgärder tas med i den fortsatta planeringen. 

Under vandringen ses platserna över när det gäller bland annat be-

lysning, tillgänglighet, klotter och skadegörelse. Syftet är också att 

deltagarna under vandringen får utbyta tankar och synpunkter med 

varandra och diskutera förslag på lämpliga åtgärder. 

2.2 Trygghetsvandring Arboga centrum 

Information om vandringen skickades ut till Förebyggande rådets le-

damöter och representanter, med uppmaningen att sprida informat-

ionen vidare inom den egna verksamheten. Deltagarna samlades ut-

anför receptionen på Smedjegatan 3, kl 16.00 den 28 oktober 2021. 

Totalt deltog 13 personer i vandringen som tog cirka 1,5 h.  

Säkerhetssamordnaren inledde vandringen med en kort genomgång 

som bestod av information om bakgrund och utgångspunkt för 

trygghetsvandringen. Sedan genomfördes vandringen inom ett för-

utbestämt område med tre stopp för möjlighet till gemensamma re-

flektioner och tankeutbyten.  

Efter vandringen återsamlades deltagarna i rådhuset för en gemen-

sam uppsamling och en kortare fika. 

Deltagare 

Kommunstyrelsens ordf., tillika ordf. Förebyggande rådet 

Förebyggande rådets ledamot tillika ordf. barn- och utbildnings-

nämnden 

Förebyggande rådets ledamot 

Socialnämndens ordförande 

Säkerhetssamordnare, VMKF 
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Föreningskonsulent, Fritids- och kulturförvaltningen 

Utredningssekreterare, Kommunstyrelseförvaltningen 

Kyrkoherde, Arbogabygdens församling 

Kommunpolis, Lokalpolisområde Västra Mälardalen 

Områdespolis, Lokalpolisområde Västra Mälardalen 

Projektchef, Arboga Kommunalteknik AB 

Projekt- och gatuingenjör, Arboga Kommunalteknik AB 

Trafik- och gatutekniker, Arboga Kommunalteknik AB 

 

2.3 Område 

Säkerhetssamordnaren tog utifrån lägesbildsrapporteringen fram ett 

förslag på ett begränsat område för vandringen och som utgjordes 

kring Nytorget och upp mot resecentrum. Tre stopp genomfördes 

under vandringen, vid Nytorget, Entrétorget samt Resecentrum.  
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2.4 Resultat från trygghetsvandringen 

 

Nytorget 

Säkerhetssamordnaren redogör för den senaste tidens inrapporte-

rade händelser kopplade till Nytorget och att området räknas som ett 

av de mer utsatta ur ett trygghetsperspektiv. Även gränden som går 

nordost från torget längs Ahllöfsgatan lyfts fram som en del av pro-

blembilden. 

Såväl polisen som övriga deltagare konstaterar att det finns en pro-

blematik med missbrukare som uppehåller sig på torget. Diskussion 

förs kring potentiella åtgärder i samverkan mellan framför allt kom-

mun och polis. Det konstateras att olika delar av kommunen kan bi-

dra till det trygghetsskapande arbetet kring Nytorget. Det gäller dels 

säkerhetsarbetet med fokus på snabbverkande åtgärder, dels sam-

hällsbyggnadsenheten och Arboga Kommunalteknik AB när det gäl-

ler utformning och planering av torget, och även socialtjänst med ut-

ökad uppsökande verksamhet. 

En samstämmighet finns kring att platsen kan utformas annorlunda 

för att skapa en annan typ av rörelsemönster, på så sätt kan fler mål-

grupper bjudas in till att vistas på torget, i stället för enbart passera 

förbi platsen. Exempelvis genom annan placering av, och annan ut-

formning på bänkar, såväl som att skapa en yta för barn. Även torg-

servering lyfts som ett förslag. En förstudie är genomförd kring en 

ny gestaltning av torget, även om planerna på renovering fortfarande 

ligger några år framåt i tiden.  

 

Entrétorget vid centrumparkeringen 

Området kännetecknas av mycket rörelse under dagtid. Torget an-

gränsar till centrumparkeringen samt att det i nära anslutning finns 

två livsmedelsbutiker, apotek, klädbutik med mera. Även den befint-

liga torghandeln anses bidra till mer rörelse på platsen. Många män-

niskor passerar dagligen platsen då passagen mellan Entrétorget och 

Nytorget förbinder Resecentrum med stadskärnan. 

Det konstateras att platsen kan göras mer inbjudande, exempelvis 

genom att placera ut fler blomarrangemang samt förbättrad belys-
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ning. Bland annat genom exempelvis fasadbelysning, men även ge-

nom att använda andra färger på belysningen som kan göra att plat-

sen upplevs som ljusare. Entrétorget ingår delvis i förstudien till ny 

gestaltning av Nytorget. 

För närvarande råder cykelförbud genom passagen mellan Entrétor-

get och Nytorget. Ett förbud som många tycks bortse från och ett för-

slag förs fram om att i stället underlätta för cyklister genom att skapa 

ett cykelstråk i mitten av passagen. 

Arboga resecentrum 

Trygghetsarbetet kring resecentrum utmärks av att flera aktörer är 

inblandade. Trafikverket ansvarar för spårområdet medan Sturesta-

dens Fastighets AB äger stationsfastigheten som inrymmer bland an-

nat kommunens turistbyrå, ett gym samt konditori. Arboga Kommu-

nalteknik AB ansvarar för den närliggande parkeringen och cykel-

ställ.  

Under vissa tider på dygnet rör det sig mycket folk kring resecent-

rum, medan det under sen kvällstid uppfattas som en ödslig plats. 

Platsen har blivit något av ett tillhåll för ungdomar såväl som för 

missbrukare, och det har ibland hittats rester från narkotikaanvänd-

ning. Området har även varit drabbat av cykelstölder, nedskräpning 

och klotter. 

Polisen redogör för ökad mängd rapporter från området den senaste 

tiden. Det finns kamerabevakning på plats och Sturestadens Fastig-

hets AB har ibland satt in extra väktarbevakning. Kommunens säker-

hetssamordnare har en regelbunden kontakt med fastighetsbolaget 

som även utgör en rapportör som kan meddela händelser till kom-

munens lägesbildsrapporteringssystem. 
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3 Medborgardialog om trygghet 

3.1 Metod 

Medborgardialog används för att utveckla dialogen med medbor-

garna som en del i att skapa ett hållbart och demokratiskt samhälle. 

Att möjliggöra för inflytande för medborgarna stärker känslan av 

delaktighet såväl som ansvarstagandet för samhällets utveckling. 

Upplevd otrygghet och oro för brott är komplext och beror ofta på 

många olika faktorer. Upplevelsen av trygghet varierar även mellan 

olika grupper. Medborgardialogen kring trygghet syftar till att för-

djupa kommunens trygghetsarbete genom att medborgarnas upple-

velser och synpunkter inkluderas och tas tillvara i det fortsatta arbe-

tet. Dialogen syftar även till att informera om, och att på sikt främja 

tilliten till det systematiska trygghetsarbete som bedrivs i kommu-

nen. 

Ett antal frågeställningar togs fram för att användas som grund för 

dialogen och redovisas i bilaga 2. 

3.2 Trygghetsdialog Nytorget 

Medborgardialogen kring trygghet genomfördes på Nytorget för att 

prata med allmänheten som rör sig i centrummiljön om deras upple-

velser kring trygghet. Fredag den 29 oktober mellan kl 12.00-13.30 

stod representanter från kommunen och polisen på Nytorget för att 

föra dialog med ditkomna och förbipasserande medborgare. 

För att förmedla information kring dialogen hade en nyhet publice-

rats på kommunens hemsida och intranät, ett inlägg publicerades 

även på kommunens Facebooksida. 

I informationen framhölls även att synpunkter och frågor kring 

trygghetsarbetet alltid kan skickas via e-post till kommunens myn-

dighetsbrevlåda. Några synpunkter inkom via myndighetsbrevlådan 

och några kommentarer inkom även via Facebook-inlägget. 

Deltagare 

Kommunstyrelsens ordf., tillika ordf. Förebyggande rådet 

Säkerhetssamordnare, VMKF 

Kommunpolis, Arboga 

Områdespolis, Lokalpolisområde Västra Mälardalen 
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3.3 Resultat från trygghetsdialog 

Av de som medverkade från Arboga kommun och Polisen så upp-

levdes dialogen som uppskattad av såväl personer ditkomna för att 

dela med sig av sina upplevelser samt av förbipasserande. I merpar-

ten av dialogerna uppgav personerna att Arboga upplevs som en re-

lativt trygg kommun att bo och vistas i, men att den nationell medie-

rapporteringen påverkar den personliga upplevelsen av trygghet i 

staden. 

De medverkande representanterna upplevde även dialogen som ett 

bra tillfälle att informera om det trygghetsarbete som sker i kommu-

nen. Ett arbete som var okänt för många av dialogdeltagarna men 

som mottogs positivt. 

Överlag upplevdes att det fanns ett behov bland medborgarna att 

prata kring säkerhet och trygghet, och att den här typen av dialog 

gjorde det enkelt. På grund av ett högt intresse drog tillfället ut på ti-

den med cirka 30 minuter. 

Nedan finns en sammanställning med utdrag från konkreta syn-

punkter och upplevelser som trygghetsdialogen frambringade: 

• Flera personer gav tips om platser där det förekom narkotika-

försäljning. De flesta platser var kända av Polisen sedan tidi-

gare, dock ett som var nytt. 

• Två äldre personer uppgav att Vasastan upplevdes som en 

otrygg plats. Efter ett längre samtal med polisrepresentan-

terna framkom att det var sedan gammalt.  

• Flera uppgav att det var otäckt att vara på stan efter mörkret 

hade lagt sig, speciellt i centrum. Dels på grund av bristfällig 

belysning, dels utifrån att exempelvis missbrukare ibland up-

pehåller sig i centrummiljön.  

• Många efterfrågade ökad polisär närvaro och även högre vux-

ennärvaro från föräldrar. 

• Många av dialogdeltagarna uppgav att de kände sig trygga i 

Arboga och kunde inte uppge någon specifik plats som stack 

ut som upplevdes otrygg. Däremot efterfrågade även dessa 

personer fler poliser som syns i samhället och på vägarna. 

• Fem personer uppgav att det var bra att Polisens reception i 

Arboga skulle öppna igen, efter att på grund av Covid-19-pan-

demin haft stängt. Det ansågs positivt att receptionen kommer 

att hålla öppet ytterligare en dag i veckan.  
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• En återkommande synpunkt som framfördes var önskan om 

en bättre belysning. Den upplevdes bristfällig på flera platser 

runt om i Arboga, både i de centrala delarna och i vissa bo-

stadsområden samt längs vissa gångstråk. På vissa platser 

saknas belysning helt, på vissa platser har lampor inte funge-

rat på flera år och generellt önskas en belysning som lättar 

upp miljön och sprider ljuset på bättre sätt. Idag finns en my-

sig och i många fall en mer orange belysning som speciellt un-

der den mörka delen av året skapar en dunkel och otrygg-

miljö. 

• Delar av Nygatan framfördes som speciellt mörklagd, ett om-

råde där det även bor många äldre. Även gången utefter Hö-

kenbergs gränd och gården vid Musik- & dansskolan skulle 

behöva förbättrad belysning, liksom Kyrkogatan och kyrko-

gården. 

• I området mellan Österled och ner till Storgatan finns det be-

lysning som ej fungerar. 

• Flera personer önskar ett mer cykelvänligt Arboga. I vissa fall 

upplevs det osäkert med cykel på grund av olycksrisk, samt 

att det ibland är otydligt var det är tillåtet att cykla och inte. 

Samtliga av personerna som lyfte frågan om trafiksäkerhet 

vad gäller cykling såg detta som en möjlighet för Arboga att 

öka antalet personer som väljer cykel som färdmedel. Här lyf-

tes miljöaspekten fram som en viktig del. 

• Ett rökförbud fördes fram som ett förslag, dels vad gäller En-

trétorget, Nytorget, Järntorget, Arboga station och Stora tor-

get, och framöver potentiellt hela innerstaden begränsat av 

Centrumleden och Storgatan. 

• Flera personer tycker att väktare/ordningsvakter skulle öka 

tryggheten i centrum och stadskärnan. 

• Flera av personerna skulle önska mer planteringar och växt-

lighet även inne i centrum, för att öka trivselkänslan och såle-

des även trygghetskänslan. 

• Mer aktiviteter för barn och unga efterfrågades. Några av per-

sonerna som lyfte detta hade också önskemål om kostnadsfria 

aktiviteter för att ekonomiska förutsättningar inte ska utgöra 

en begränsning. 
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4 Det fortsatta arbetet 

Kommunens trygghetsarbete kommer fortsatt att utgöra ett priorite-

rat område för Förebyggande rådet. Kommunen arbetar bland annat 

sedan flera år med samverkansöverenskommelser tillsammans med 

polisen för att effektivt minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Situationell brottsprevention innebär att fokus riktas mot en specifik 

plats där otrygghet och brottslighet förekommer. Genom att fokusera 

på det fysiska rummets utformning finns möjlighet att skapa tryg-

gare och mer tillgängliga platser. Ett trygghetsskapande perspektiv i 

de olika delarna av samhällsbyggnadsprocessen ställer krav på god 

samordning mellan flera olika aktörer. 

Vid social brottsprevention ligger fokuset på individnivå genom att 

motverka att människor dras in i kriminalitet eller återfaller i brott. 

Ett effektivt förebyggande arbetet behöver bedrivas från olika håll.  

Det handlar dels om att personer i social utsatthet behöver fångas 

upp i ett tidigt skede samt vikten av ett långsiktigt och effektivt före-

byggande arbete för barn- och ungdomar. 

Belysningen är återkommande när det gäller upplevd trygghet. Ar-

boga Kommunalteknik AB arbetar utifrån belysningsplaner och un-

derhållsplaner för Arboga kommun. Planerna syftar till att utveckla 

belysningen utifrån flera aspekter, bland annat trygghet, energieffek-

tivisering och estetik. 

Trygghet är en komplex fråga och i hög grad en individuell upple-

velse. Medborgardialogen kring trygghet som genomfördes på Ny-

torget var en ny metod för att öka medborgarnas delaktighet i frå-

gan. Bland de representanter från kommunen och polisen som deltog 

upplevdes metoden som effektiv då konstruktiva dialoger genomför-

des under i princip hela den utsatta tiden. Platsen och tiden tycktes 

väl vald för ändamålet. En fysisk dialog på en plats där allmänheten 

redan befinner sig bjuder in till samtal och sänker tröskeln för att 

skapa kontakt med kommunen. 

Fortfarande är det relativt få personer som nås vid en fysisk dialog 

som genomförs på en specifik plats under en begränsad tid. För att 

nå ut till fler medborgare vid framtida tillfällen kan dialogen eventu-

ellt breddas genom att även genomföras digitalt. 
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Trygghetsvandringar kommer fortsatt att vara en viktig insats för att 

stärka samordningen i trygghetsarbetet, såväl internt inom de kom-

munala verksamheterna som externt med polis och andra aktörer. 

 

  



 

 
 13 (14) 
Datum Diarienummer 

2021-12-17 KS 493/2021 
 

 

Bilaga 1 – Inbjudan trygghetsvandring 
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Bilaga 2 – Underlag trygghetsdialog 

 

Medborgarialog på Nytorget 
29/10 12.00-13.30 

 

• Kommunen och Polisen genomför ett arbete kring trygg-
het i centrum, vi är nyfikna på hur du upplever trygg-
heten där vi är nu? 
 
 
 
 
 

• Om personen upplever en otrygghet.  
Kan du beskriva lite mer konkret vad det är som gör att 
du känner dig otrygg? 
 
 
 
 
 
Vad skulle få dig att känna dig tryggare i denna miljö? 
 
 
 
 
 

• Om personen känner sig trygg i miljön.  
Vad är det som gör att det känns tryggt? 
 
 
 
 
 

• Finns det andra platser i stadskärnan du upplever 
otrygga? 
 

 


