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Trygghetsråd
Datum och tid:
Plats:
Deltagare:

2021-03-10 klockan 17.30-19.00
Digitalt via Teams
Förtroendevalda: Catarina Pettersson, kommunalråd (S), Anna Gunstad
Bäckman (L), Hans Strandlund (M)
Tjänstepersoner kommunen: Carin Becker-Åström, kommunchef, Lina
Marklund, säkerhetssamordnare, Anne Alamaa, samordnare
Polisen: Per Ersgård, kommunpolis
Gäst: Anna Windahl, Samhällsbyggnadschef
Fyra stycken invånarrepresentanter.

Inledning

Catarina hälsar alla välkomna och förra mötets anteckningar
godkänns och läggs till handlingarna. Inspel från deltagarna gällande
aktuella trygghetsfrågor i kommunen:
• Källarinbrott, klotter och höga hastigheter i Kolbäck.
• Lite klotter i Hallstahammar samt höga hastigheter på bland
annat Västeråsvägen och 252:an.
• Många är ensamma och mår dåligt.
• Hästvirus har stängt många stallar bland annat på
Strömsholmsområdet.
• Per Ersgård har numer en egen spalt, i Här och Nu, som heter
lokalpolisen informerar. Tipsa gärna om teman till spalten,
fokus ska vara på brottsförebyggande åtgärder.

Lägesbild

Läget i Hallstahammar är lugnt. Varannan vecka rapporterar
samverkansaktörerna in uppgifter, om platser som kan anses vara
otrygga till, kommunens säkerhetssamordnare. En lägesbild
sammanställs och skickas till polisen.
Coacherna, Securitas och polisen bevakar Kolbäcksområdet mer på
grund av problemen med klotter. Coacherna arbetar också mer riktat
mot högstadieeleverna och ser till att kontakta dem som är i riskzon
för att må sämre då det varit sportlov (vecka 9) och distansstudier
under vecka 10.
Ordningsvakter är på gång till sommaren – föreningen Vi i Hallsta
har huvudansvaret för processen men samverkar med andra aktörer.
En fråga: Anmäler kommunen klotter?
Svar: Det finns en policy som säger att tekniska kontoret och
Securitas ska anmäla klotter.
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Medborgarlöftet

Medborgarlöftet är en överenskommelse mellan kommunen, polisen
och andra aktörer. Samverkan syftar till att bygga förtroende och att
arbeta brottsförebyggande samt med trygghetsskapande aktiviteter.
En handlingsplan tas fram som tydliggör rollerna som de olika
samverkansaktörerna har.
Trygghetsrådets inspel på medborgarlöftet:
Trafiksituationen kan vara en punkt som skulle kunna vävas in i
medborgarlöftet.
Huskurage föreslås också kunna vara med i löftet. Med huskurage
menas att visa omtanke vid oro för våld hos grannen. Grannarna
uppmanas att visa mod och knacka på, hämta hjälp eller att ringa 112.
Trygghetsrådet föreslår att vi ska skriva om Huskurage i tidningen
Här och Nu.

Trygga platser

Samhällsbyggnadschef Anna Windahl presenterar projektet Trygga
platser som pågår mellan år 2020–2022 och ska utmynna i en
trygghetsanalys över centrumområdet. Arbetet görs tillsammans med
stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor samt med
Länsstyrelserna i Västmanland och Dalarna.
Arbetet utgår från en modell som efter projektet kan användas för att
utveckla även andra områden i Hallstahammars kommun.
Steg 1: Nulägesanalys
Steg 2: Samverkansorganisation
Steg 3: Platsutveckling
Steg 4: Resultat och avslut
Just nu befinner sig projektet mellan steg 1 och 2. Ett exempel på vad
som sker i projektet är att titta på olika kriterier för vad trygghet står
för. Det handlar även om att undersöka vilka faktorer som påverkar
tryggheten, till exempel individens tillit till samhället. Det har
genomförts en trygghetsbesiktning av centrumområdet som fick höga
poäng, vilket betyder att mycket är bra. Några saker som behöver
åtgärdas är att tydliggöra informationen om centrumområdet och det
kan till exempel handla om entréer och information om fastigheterna
på området.

Statistik Trygghet
och Brottslighet

Den Nationella trygghetsundersökningen 2020 visar hur området
brottslighet ser ut på riksnivå. Enligt undersökningen är det 22,6
procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de 2019 utsattes
för någon eller några av de brottstyper som sammantaget kallas för
brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån,
fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier
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och nätkränkning. Det är en minskning från 2018, då andelen var
23,1 procent. Kvinnor känner sig mer otrygga att vistas ute kvällstid
jämfört med män. Förtroendet för polisen har ökat mellan 2017 och
2020 (från 42 till 54%).
En kartläggning av segregationen i Hallstahammars kommun gjordes
2020 och visar att det finns tydliga skillnader hos kommunmedborgarna inom olika områden. Det finns boendeområden som är
mer utsatta än andra, och där levnadsvillkoren skiljer sig markant
från de mest socioekonomiskt starka. De socioekonomiska
förhållandena kan betraktas som en riskfaktor som kan leda till
ohälsa, brottslighet samt andra situationer som gör att individer
hamnar utanför samhället.
En viktig aspekt med att arbeta brottsförebyggande och med
trygghetsskapande insatser är samverkan. I Hallstahammars kommun
finns ett etablerat arbetssätt och tillsammans arbetar samverkansaktörer för att skapa en trygg plats att leva och bo på.
Övrigt

Till nästa möte vill trygghetsrådet bjuda in representanter från:
Barn och utbildning
Socialförvaltningen
Kultur och fritid
Rådet vill höra på vilket sätt förvaltningarna i kommunen samverkar
för att fånga upp de utmaningar som finns kopplade till de
socioekonomiska perspektiven. Till exempel att elever inte har råd att
ta med sig mellanmål till skolan, eller att barn och ungdomar inte ges
möjligheter att få ta del av en meningsfull fritid.

Nästa möte

Onsdag 15 september 2021, klockan 17.30-19.30 digitalt

Vid tangenterna
Anne Alamaa,
samordnare
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