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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 Barn- och utbildningsförvaltningen Per Gamalielsson, Socialförvaltningen 

Eva Lagerström, Fritids- och kulturförvaltningen Måns von Stedingk, 
Näringsliv- och turismenheten Samuel Strömgren, VMKF Andreas Ahlsén, 
Kommunpolis Erik Björklund, AKTAB Magnus Andersson, Byggnads-
firman Lund AB Annmarie Lund, Kyrkoherde Arbogabygdens församling  
Joakim Wikström, Företagarna Fredrik Samuelsson, Arboga i Centrum 
Tobias Gillberg 

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

2. Föregående minnesanteckningar 
Civilkurageprojektet som nämns på sidan 4 heter ”Huskurage” och 
ingenting annat. 

Med denna korrigering godkänns minnesanteckningarna från 
Förebyggande rådets möte den 30 augusti 2022 och läggs till 
handlingarna. 

3. Aktuell information och brottsutveckling i området  
 – Polisen informerar 
Kommunpolis Erik Björklund visar den aktuella statistiken över 
anmälda brott i Arboga kommun. Erik ger en förklaring varför vissa 
siffror sticker ut. Vidare konstateras att bedrägeribrott har en ökande 
trend. 

Polisen har gjort cirka 25 dokumenterade åtgärder som är 
brottsförebyggande, allt från möten till aktiva handlingar från 
polisens sida. Utöver detta så har det även genomförts trygghets-
skapande åtgärder. 

Erik visar Trafikappen med 83 inrapporterade aktiviteter och 
Narkotikaappen med 22 återrapporterade aktiviteter i Arboga. 

Nya verktyg och appar är under utveckling som bland annat ska 
underlätta polisens planering, dokumentering och uppföljning ännu 
mer. 

Erik berättar även om Föräldraskolan (information om droger) som 
bifogas dessa minnesanteckningar. 

4. Lägesbild (Embrace) 
Säkerhetssamordnaren Andreas Ahlsén informerar om rapporterade 
händelser i Embrace. Det är 33 rapporter sedan förra mötet, varav 
-28 skadegörelse  
-2 otrygghetsskapande samlingar av personer 
-2 otrygg plats 
-1 annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande  
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5. Information om Medborgarlöfte/Samverkansöverens-
kommelse 

Säkerhetssamordnaren Andreas Ahlsén berättar att den 20 december 
ska de nya medborgarlöftena skrivas under. Fokusområden och 
innehåll presenteras då. 

6. Sammanträdesplan 2023 
Sammanträdesplan för 2023 föreligger. Handlingen godkänns och 
sammanträdesplanen fastställs. 

7. Aktuell information från verksamheterna 
Andreas inleder med att förslå att deltagarna gärna får lyfta sina 
behov av förebyggande och trygghetsskapande aktiviteter inför 
nästkommande informationsrunda från verksamheterna. 

Näringsliv- och turismenheten 
Samuel påpekar missbrukarproblematiken på Resecentrum och 
konstaterar att det påverkar attraktionsdelen för Arboga i stort. För 
många besökare och pendlare är resecentrum det första man ser. 

Byggnadsfirman Lund AB 
Annmarie berättar att det är relativt lugnt bland hyresgästerna, 
mycket tack vare fastighetsskötarnas goda arbete och ett bra 
samarbete med polisen. Ett hus i Vasastan ska rivas. 

Socialförvaltningen 
Statsbidrag för ”Bostad först” är beviljat. Bostad först innebär att 
man kan få bostad utan krav på drogfrihet. 

Även statsbidrag för en familjecoach under två år är beviljat. 
Familjecoachen ska arbeta i förebyggande och motiverande med 
både vårdnadshavare och barn i Nybyholmsprojektet som är ett 
samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och utbildnings-
förvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen. 

Fritid- och kulturförvaltningen 
Måns berättar med glädje att Sturehallen har öppnat igen. En annan 
rolig aktivitet är att alla Arbogas ungdomar får en gratis badbiljett 
som de kan utnyttja på jullovet. Måns berättar också om fortsatt 
samarbete med Kyrkan kring motorburen ungdom.  
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Han vill också särskilt lyfta Arboga Atletklubbs integrations- och 
inkluderingsprojekt ”Brottarkoll”. Särskild rapport bifogas.  

Kyrkan, Arbogabygdens församling 
Kyrkoherde Joakim Wikström berättar om EPA-kurragömma som är 
en återkommande, uppskattad och lyckad aktivitet. 

Arboga i Centrum 
Tobias redogör för de synpunkter han har fått in. Det känns otryggt 
att ”banka” dagskassor på Resecentrum. Det förekommer många 
större matstölder i butikerna som antas vara organiserade. Enstaka 
fönsterkross och småstölder, annars överlag ganska lugnt. 

Vidare berättar Tobias om ett belysningsprojekt som är finansierat 
via Leader. Syftet är att göra platser både mer estetiskt tilltalande och 
ljusare och därmed tryggare. Ungdomsfullmäktige, pensionärsrådet 
och representanter från Företagarna har tillsammans pekat ut ett 
antal områden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Per berättar att det är lugnt under skoltid. En reflektion är att elever 
tenderar att vara mindre koncentrerade och ett större antal som 
saknar ”driv” idag än för tio år sedan. Han ser också en förändring i 
ungdomars beteende på fritiden vad gäller ökad rörlighet mellan 
kommunerna. 

Positivt är att 100% har svarat att de upplever sig trygga på Vasa-
gymnasiet i senaste elevenkäten. Per säger också att han varken hört 
talas om eller sett något som visar på någon droganvändning på 
Vasagymnasiet. 

8. Övriga frågor 

8.1 Utvärdering av ordningsvakt i centrum 
Andreas Ahlsén redogör för bakgrunden och syftet med testperioden 
med ordningsvakter i centrum. Utfallet visar på att konkret arbete 
mot ordningsstörningar har gett en positiv respons både bland 
handeln och bland medborgarna. Andreas berättar också om 
Hallstahammars finansieringsmodell, där kommunen och handeln 
delar på kostnaderna, som en möjlig lösning om man vill fortsätta 
med ordningsvakter i centrum. 
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Tobias Gillberg inflikar att det var lite information till handeln före 
testperioden, men annars positiv respons. 

Kerstin Rosenkvist säger att det är viktigt att föra en dialog med 
näringslivet vad gäller finansieringen. 

Annmarie undrar om det kan räcka med en ordningsvakt i stället för 
två? Kommunpolis Erik svara att det rekommenderas att man är två 
som arbetar tillsammans. 

Jonna Lindman berättar att det var ViS som först tog initiativet, men 
efter en tids stiltje så tog kommunen beslutet om att testa med 
ordningsvakter i centrum under en månad. Den tiden har nu gått och 
kommunen kan inte vara huvudman och stå för hela kostnaden 
säger Jonna. 

Tobias Gillberg säger att för ungefär ett år sedan låg inte ordnings-
vakter högst upp på prioriteringslistan för handeln, men vågar inte 
uttala sig om nuläget. Tobias får med sig frågan till både Arboga i 
Centrum och till ViS.  

8.2 Samordning av insatser kring spår av droganvändning i 
skolområden. 

Andreas Ahlsén berättar om en samverkan mellan rektor, fastighets-
ägare och säkerhetssamordning som resulterat i en rad åtgärder som 
nu är på försök, i syfte att flytta droganvändningen från ett specifikt 
skolomåde.  

 

Arboga den 30 november 2022 

 

 

Jonna Lindman  Carl Björnberg 
Ordförande   Sekreterare 
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