
  
MINNESANTECKNINGAR 1 (5) 
Mötesdatum  

2023-02-14  

Förebyggande rådet 

 

 

 

 

 
 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 08.30 – 10.30 
  
Ledamöter Jonna Lindman (M) ordförande, Hans Ivarsson (C), Kerstin Rosenkvist (S). 
  
Rådsrepresentanter Kommundirektör Anders Neumann, punkt 6-8, Socialförvaltningen 

Eva Lagerström, Näringsliv- och turismenheten Samuel Strömgren,  
VMMF Eva E Carlstedt Ståhl, VMKF Andreas Ahlsén, Kommunpolis 
Stefan Persson, Byggnadsfirman Lund AB Annmarie Lund, 
Industriföreningen Lars-Erik Wige, AKTAB Magnus Andersson, 
Kyrkoherde Arbogabygdens församling Joakim Wikström 

  
Övriga Utredningssekreterare Carl Björnberg 
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1. Närvaro deltagare 
Närvaron noteras till protokollet. 

2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från Förebyggande rådets möte den 
29 november 2022 godkänns och läggs till handlingarna. 

3. Aktuell information och brottsutveckling i området  
Kommunpolis Stefan Persson berättar om en vattenläcka på 
polisstationen och att den förväntas öppna i höst igen. Jonna 
Lindman påpekar att det är viktigt att det finns en öppen polisstation 
i Arboga och att samtal förs för att försöka hitta en lösning. 

Stefan berättar vidare att det brottsförebyggande arbetet blir lidande 
på grund av personalbrist. Österled sticker ut i brottsstatistiken. 
Grannsamverkan pågår i olika områden. 

Magnus Andersson påtalar att klottersaneringen drar över budget. 

Annmarie Lund berättar att de har haft många inbrott i källarförråd. 

Andreas Ahlsén meddelar att Arboga ligger på plats 132 av 290 
kommuner i den preliminära brottsstatistiken för 2022. 

Kommunpolis Stefan Persson visar den aktuella statistiken över 
anmälda brott i Arboga kommun och ger en förklaring varför vissa 
siffror sticker ut.  

Stefan visar Trafikappen med 9 inrapporterade aktiviteter och 
Narkotikaappen med 3 återrapporterade aktiviteter i Arboga sedan 
föregående möte. 

4. Lägesbild (Embrace) 
Säkerhetssamordnaren Andreas Ahlsén visar tertialanalysen för 
september till december 2022 och förklarar de olika områdena på 
kartan, t ex källarinbrott och spår av narkotika på skolområden.  

Det konstateras att under 2021 inrapporterades totalt 212 händelser i 
Embrace medan under 2022 inkom 121, dvs en minskning med 91 
rapporteringar. Svårt att klargöra varför det minskar. 
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Andreas efterlyser fler verktyg för ökad närvaro av vuxna ute varpå 
en diskussion kring detta uppstår. 

Kerstin Rosenkvist önskar ett förtydligande. Andreas menar att det 
till exempel kan handla om nattvandring, med kontinuitet. 

Jonna Lindman berättar om att föreningslivet var ute och 
nattvandrade ofta tidigare. 

Lars-Erik Wige säger att banken ställer krav på idrottsföreningar. 
Om de ska få bidrag så måste de arbeta aktivt för samhället, men 
kommunen måste äga frågan. Samuel Strömgren håller med. 

Andreas säger att försöket med Öppna hallar verkar vara ett lyckat 
försök. Magnus Andersson konstaterar att det är få föräldrar som är 
engagerade. 

Kerstin undrar hur vi går vidare? 

Jonna vill ge stafettpinnen till föreningskonsulent Måns van der 
Stedingk och lovar ta det med Anders Neuman och sen via kommun-
ledningsgruppen för att försöka få till en arbetsgrupp, vilket också 
rådet beslutar. 

5. Information om Medborgarlöfte/Samverkansöverens-
kommelse 

De beslutande medborgarlöftena visas på storskärm. Fokus-
områdena och övrigt innehåll går att läsa i bifogad bilaga, 
Medborgarlöfte 2023. 

6. Återrapportering i frågan om ordningsvakt 
Andreas Ahlsén berättar om utfallet från testperioden med 
ordningsvakt i centrum. Responsen var positiv från medborgare och 
handlare och det får antas vara en trygghetsökande åtgärd. Stefan 
Persson fortsätter med att förklara skillnaden på en ordningsvakt och 
väktare. Situationen med upplevd otrygghet kring resecentrum 
uppstår, men också hur finansiering av en ordningsvakt ska ordnas 
samt vem som ska vara huvudman i frågan. Jonna Lindman 
påminner om det kommunstyrelsebeslut som finns att kommunen 
inte ska agera huvudman, men att man gärna är med och samverkar.  
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Andreas Ahlsén får i uppdrag att sammanställa och sammankalla en 
arbetsgrupp med lämpliga aktörer för att diskutera och försöka lösa 
frågan vidare. 

7. Aktuell information från verksamheterna 

Byggnadsfirman Lund AB 
Annmarie berättar att de har haft en del källarinbrott på sista tiden. 

Näringsliv- och turismenheten 
Samuel informerar att de nästan dagligen får förfrågningar på 
etableringar, vilket så klart är positivt. 

VMMF 
Eva berättar om en tillsyn/kontrollköp av tobak utan legitimation 
som de gjort. 75% av tillfällena så brister handlarna i kontrollen, till 
skillnad från 2019 då endast 30% brast. 

Socialförvaltningen 
Ett till, nytt statsbidrag för ”Bostad först” är under ansökan. Om den 
beviljas innebär det en projektanställd tjänst fram till 2026. 

Eva Lagerström berättar vidare om många av deras projekt och 
aktiviteter, t ex ett kommande möte med Frivården för att se hur 
deras arbetssätt fungerar för att bryta kriminalitet och få ut 
människor i samhället. Hon berättar också om en utbildning 
anordnad av SKR om våldsprevention, om badarmband (gratis 
inträde till badhuset för åk 5-9 under sportlovet), Unga ledare, bidrag 
till kyrkan för arbete med MBU och om Öppen hall fredag-lördag 
med vuxennärvaro. 

Kyrkan, Arbogabygdens församling 
Kyrkoherde Joakim Wikström har inget mer att tillägga. 

Industriföreningen 
Lars-Erik Wige informerar om ett stor anställningsbehov hos bland 
annat SAAB, Combitech och Infobric. Teknikprogrammen på Vasa- 
resp Ulvigymnasiet har säkrat 120 feriearbeten för sina studerande.  

AKTAB 
Magnus säger att det är relativt lugnt, med inbrottet i ishallen som 
det som sticker ut. 
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Kommundirektör Anders Neuman 
Anders informerar om de 14 fastigheterna som kräver ombyggnation 
och brandskyddsåtgärder efter MSBs föreläggande. En fastighet hör 
till Sturestaden och resterande tillhör Viktoriahem. 

Fortsättningsvis berättar Anders om det ekonomiska läget och att 
finns ett stort behov av fler verksamhetslokaler för skola och 
äldreomsorg. Han berättar även om landshövdingens besök här i 
nära framtid. 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

Ordförande Jonna Lindman avslutar mötet med att konstatera att vi 
behöver samverka mer för att klara av kommande utmaningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arboga den 20 februari 2023 

 

 

Jonna Lindman  Carl Björnberg 
Ordförande   Sekreterare 
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