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Trygghetsråd 
 

Datum och tid: 2019-06-04 kl. 17.00-19.00 

Plats: Kommunhuset, Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar 

Deltagare: Förtroendevalda: kommunalråd Catarina Pettersson (S), Anna Gunstad 

Bäckman (C), Hans Strandlund (M) 

Tjänstepersoner kommunen: kommunchef Carin Becker Åström, 

säkerhetssamordnare Lina Marklund, områdeschefer inom 

socialförvaltningen; Anna Sundin och Hanna Wannberg 

Polisen: kommunpolis Per Ersgård  

Samt fyra invånarrepresentanter 

 

Inledande 

presentation 

 

Kommunalrådet Catarina Pettersson inleder och berättar om 

bakgrunden samt syftet med trygghetsrådet. 

 

Verksamheter för 

integration och 

flyktingmottagande 

– så funkar det 

 

Områdeschef Anna Sundin berättar hur verksamheten fungerar. Vad 

myndighetsutövning innebär, hur ensamkommande flyktingbarn tas 

emot. Vilka lagar och regler som gäller kring till exempel uppehålls-

tillstånd, boende, studier, arbete och ekonomi. 

Områdeschef Hanna Wannberg berättar hur systemet med SFI, 

svenska för invandrare fungerar. Även information om att det i 

kommunen ordnas språkcafé (Sonjas café, Industrigatan 1C, plan 3, 

Hallstahammar) på onsdagar klockan 13.00. 

 

Fråga som kommer upp: Hur ska individ- och familjeomsorgen nå 

målgruppen invandrar(kvinnor) bättre? Här finns (bland en del 

invandrare) oron att den svenska ”socialtjänsten” ska ta deras barn, 

och att de därför inte vågar söka stöd och hjälp, bland annat när det 

finns problem att sätta gränser för sina barn. Fler idéer behövs!  

Förslag: Träffas i föreningssammanhang (t.ex. Somaliska 

föreningen), kanske en fredag eller lördag. 

Beslut: Fortsatta diskussioner kommer föras med områdeschef Anna 

Sundin. 

 

Rapport – lägesbild 

från polisen 

Det har varit en lugn vår med få anmälningar om begångna brott och 

lite (eller ingen) skadegörelse. Precis som i övriga delar av landet 

sker även i Hallstahammar ibland interna uppgörelser och bråk 

mellan t.ex. ungdomsgäng. Polisen prioriterar utifrån lägesbilden 

och jobbar mot individer och platser där kriminalitet finns. 

Summering: Det händer enstaka brott men det finns inget som visar 

på att det skulle finnas någon fara riktad mot allmänheten. 

Under sommaren 2019 arbetar ett antal ordningsvakter i 

Hallstahammars centrum. Detta är en åtgärd som finansieras av 

handlarföreningen och Hallstahammars kommun gemensamt, med 

syfte att öka tryggheten för både invånare och näringsidkare.  
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Samverkan polis, 

kommun och övriga 

aktörer 

Det finns flera grupper och nätverk som tillsammans arbetar för att 

förebygga brott, både operativt men även långsiktigt. Samverkan 

finns till exempel med Svenska kyrkan, handlarföreningen, det 

kommunala bostadsbolaget Hallstahem, och olika delar av 

kommunens verksamheter, som barn- och ungdomscoacherna, 

socialtjänsten, skolan och tekniska förvaltningen.  

 

Laget runt Deltagarna på mötet (invånarrepresentanterna) berättar hur de 

upplever trygghetsläget för närvarande. 

- Lugnt, och trivsamt på torget (större polisnärvaro) 

- Bra respons från polis och barn- och ungdomscoacher 

- Sker fortkörningar där motorcyklar kör på bakhjulen samt 

streetracing (kvällar och helger) 

- Vägarbetet på E18 (Västjädra) påverkar trafiksituationen i 

kommunen 

 

Övrig fråga – om 

föreningsstöd 

Frågan om varför kommunen inte stöttar föreningar med 

vuxenverksamhet kommer upp. 

Svar: Inga statliga medel för föreningsstöd till vuxna finns längre. 

Kommunen har inte heller något lokalt aktivitetsstöd för vuxen-

verksamhet. 

Förslag och beslut: Trygghetsrådet bjuder in representanter för 

kultur- och fritidsförvaltningen eller nämnden till nästa rådsträff. 

 

Övrig fråga – 

övervakningskamera 

på Kulturhuset 

Beslut: Ska kolla upp beslut från Datainspektionen och återkoppla 

vid nästa trygghetsrådsmöte. 

 

Nästa möte Tisdag 10 september, klockan 17.00-19.00 i kommunstyrelsesalen, 

kommunhuset i Hallstahammar 

 

Vid tangenterna 

Lina Marklund, säkerhetssamordnare 
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