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Trygghetsråd  

Agenda 
Catarina inleder och berättar om bakgrunden om syftet med trygghetsrådet.  

• Presentation och lära känna varandra  

Alla i rummet presenterade sig, vad man gör till vardags och varför man ville vara med i rådet. 
Flera uttryckte att det pratas om att det är otryggt i Hallstahammar och att man vill träffas för att 
höra hur det är i vårt samhälle och för att hitta lösningar på hur det ska upplevas tryggare.  

De som kom på mötet var i blandade åldrar och ursprungs nationaliteter och bor i 
Hallstahammars tätort. 2 från Tuna området, 2 från Näs och en bodde i centrala Hallstahammar.  

• Gemensam diskussion om formerna för rådet  

Catarina berättade att rådet är ett beslutande råd, utan mer ett forum för dialog, utbyte av 
information och att vi gärna vill ta del av hur våra invånare upplever Hallstahammar just gällande 
trygghet. ”Grundplåten” för deltagare i rådet från kommun/polis är de som sitter runt bordet, 
men att vi bjuder in dom vi har behov av att träffa/ha dialog med. Vi kommer att publicera vad vi 
pratade om på rådet på vår webbplats. Vi kommer ha 3-4 träffar under året och sedan utvärdera. 
Vi formar rådet gemensamt.  

• Kommun och polis berättar hur man arbetar i samverkan och med övriga i samhället. En 
gemensam lägesbild och utmaningar framåt 

Lägesbild 

Per Ersgård kommunpolisen berättar om lägesbilden i Hallstahammar. Det finns brott som sker 
dagligen i vårt samhälle. Polisen berättar att deras uppgift är att förebygga brott, hålla ordning 
och säkerhet samt utreda brott. Gällande förebyggande arbete så görs det bäst i samverkan med 
kommun med flera samt med våra invånare i kommunen.  Per berättar att de endast kan utgå 
från det som kommer till deras kännedom, såsom tips och anmälningar. Polisen är alltid 
upptagna med jobb. Man prioriterar utifrån lägesbilden som kan ändras från en dag till en annan. 
Man jobbar mot individer och platser där kriminalitet finns. Polisen har fokusområden som man 
jobbar mot utifrån den gemensamma lägesbilden. Just nu är det relativt lugnt i Hallstahammar. 
Det händer enstaka brott men det finns inga tendenser, såsom flera inbrott, klotter eller något 
brott som är fara för allmänheten.  

När det var trygghetsvandringar i vintras så jobbade flera civila poliser.  Då hittade man ingen 
kriminalitet alls.  
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Hur jobbar vi i samverkan 

Vi har flera grupper och nätverk som i samverkan arbetar för att förebygga brott, både operativt 
men även långsiktigt. Deltagare i dessa grupper är representanter från polis, socialtjänsten, 
skolan, fritidsgårdar, tekniska, vårt kommunala bostadsbolag, svenska kyrkan mfl. Vi bjuder in de 
som vi har behov av att samverka med. Kommun och polis har också ett handlarnätverk som vi 
samverkar tätt tillsammans med. Vi har fyra barn och ungdomscoacher i kommunen som bland 
annat jobbar i skolor för att arbeta med grundläggande värderingar och mot hot och våld.  

Nyligen beslutades också ett medborgarlöfte där kommun och polis lovar våra invånare vilka 
fokusområden vi ska ha under ett år. Läs mer här…   

Kommunen har medfinansierat handlarföreningen för att anställa ordningsvakter till sommaren 
2019. Detta kommer pågå från maj-september och dessa kommer agera i centrumområdet.  

Polisen berättade om polisvolontärerna. De har i nuläget onsdagsuppdrag på dagtid. Syftet är att 
vara synlig och skapa trygghet. De jobbar helt oavlönat och har kontakt med polisen.  

Grannsamverkan. Polisen har grannsamverkansombud i hela kommunen. Polisen bjuder in dessa 
två gånger/år, för att ge information och för att få våra invånare att anmäla och tipsa polisen om 
händelser. Man får också skyltar.  

Utmaningar framåt 

Utmaningar framåt är få fler anmäler till polisen om tips och anmäler brott, även om det inte 
alltid leder till att någon blir dömd för brott. För har vi inget underlag så kan vi heller inte jobba 
proaktivt.  

• Laget runt, alla får berätta hur man upplever Hallstahammar ur ett trygghetsperspektiv 

Frågor som diskuterades 

• En av deltagarna berättade att det finns en del problematik i en del utländska familjer, där 
man inte vågar ta hjälp av socialtjänsten då man tror att de tar deras barn. Problematiken 
ligger i att barnen får ett övertag pga bättre språk än sina föräldrar och att föräldrarna inte 
sätter gränser mot barnen. Man har försökt få till träffar med socialtjänsten för information 
om detta för att utbilda föräldrar men fått nekande svara.  

Kommunchefen Carin Becker ska undersöka detta närmare och återkoppla.  

• En annan sak som togs upp är att utländska par sitter i samma klass på SFI vilket kan hindra 
kvinnorna att ta plats och prata. Man borde mixa klasserna att inte par sitter tillsammans.  
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• En annan sak som togs upp var att det finns brottslighet bland ungdomar som fyllt 18 år och 
inte har arbete och då heller ingen familj som kan stötta dem.  Vi pratade särskilt om 
ensamkommande som varit vana med mycket pengar och som sedan inte har någonting.    

Kommunen bjuder in dom som kan frågorna till nästa råd 

• Bidrag för föreningar som jobbar med dom som jobbar med integration. Många föreningar 
får bidrag som är kopplat till ungdomar, men inte föreningar som jobbar med vuxna.   
 

• Det vi diskuterade en hel del är information.  

Hur jobbar kommun och polis för att informera sina invånare om hur vi jobbar och lägesbild 
via webben och sociala medier.  Man tog upp att människor i allmänhet gärna vill veta, och 
hittar man inte information via säkra källor så letar man i alternativa källor såsom media, 
sociala medier, Flashback med mera. Även om informationen inte alltid är korrekt/rykten så 
är det bättre än ingen information alls.  

Det finns i nuläget ingen kontinuerlig metodik för detta. Det som finns är en del information 
på vår webbplats. Polisen lokalt berättar ingenting, det mesta blir genom media.  

Vad kan vi berätta, när och hur? Västerås polis twittrar. Kan detta göras i Västra Mälardalens 
polisområde?  Bra med lätt språk.  Facebook? Polisen tar med sig vad vi kan göra här.  

Det ger effekt av att polis och kommun berättar om hur man jobbar tillsammans. Detta tar vi 
med oss och återkopplar i nästa möte.  

 

Nästa möte 4 juni kl.17.00-19.00 

Lina Marklund skrivit anteckningar och kallar till nästa möte.  
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