Minnesanteckningar
Sida 1 av 3

Trygghetsråd
Datum och tid:
Plats:
Deltagare:

Inledning

2020-08-25 klockan 17.30-19.30
Kommunhuset, Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar
Förtroendevalda: Catarina Pettersson, kommunalråd (S), Anna Gunstad
Bäckman (C), Hans Strandlund (M)
Tjänstepersoner kommunen: Carin Becker Åström, kommunchef, Lina
Marklund, säkerhetssamordnare, Anne Alamaa, samordnare
Polisen: Per Ersgård, kommunpolis
Gäst: Niko Ljevar, ordförande Nattvandrarna Hallstahammar
Sju stycken invånarrepresentanter
Catarina hälsar välkommen och sedan kör vi en kort
presentationsrunda. Några kommentarer till förra mötets
anteckningar:
På förra mötet bestämdes det att någon representant från
högstadieskolorna skulle bjudas in till detta möte. Orsaken var att det
var problem med att brandlarmet utlöstes ofta. Just nu är det lugnt på
skolorna därav bestämdes det att inte bjuda in dem till dagens möte.
Kommunen fick avslag till att sätta upp övervakningskameror vid
kulturhuset. Beslutet har överklagats och kommunen inväntar svar på
överklagandet.
Under sommaren har det varit en del skadegörelse på kommunens
skolor. Ett ärende om att få sätta upp övervakningskameror på
skolorna ska tas upp på tekniska nämndens nästa möte 2020-08-26.
Artikel i VLT – Hallstaborna räddare än andra: ”Jag går inte ut på
kvällen” Artikeln handlar om att Hallstaborna känner sig mer oroliga
för att utsättas för brott än invånare i andra kommuner. Detta trots att
Hallstahammar är mindre brottsutsatt än snittet.
Vi diskuterar vilka insatser som kan göras för att öka känslan av
trygghet. Här kommer några förslag:
•

Trygghetsrådet går ut och träffar invånarna och fångar in
deras synpunkter.

•

Kommunicera goda exempel. Det finns många aktörer i
kommunen som gör mycket bra saker för att skapa en
meningsfull och trygg vardag för våra invånare.
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•

Rådsmedlemmarna får gärna fånga in frågor från invånarna
som trygghetsrådet sedan kan ha som underlag för att jobba
med.

Covid-19

Förra mötet med Trygghetsrådet ställdes in på grund av covid-19. Vi
har fått ställa om kommunens arbetssätt och följer alla riktlinjer som
Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi har kontinuerliga möten
och har en beredskap och kan snabbt ställa om ifall det kommer en
ny våg av smittspridning. Frivilliga resursgruppen har bistått med
handlingshjälp och leveranser för dem som tillhör riskgrupp. Vi har
fortsatt besöksförbud på de särskilda boendena. Man får ta emot
besök under kontrollerade former. Från kommunens sida arbetar man
på att hitta en lösning för att föreningarna ska kunna utnyttja
idrottshallarna. Personer i riskgrupp som har behov av att prata med
någon, erbjuds en möjlighet att ringa till Äldrelinjen.

Lägesbild
sommaren

Skadegörelsen har ökat under sommaren men för övrigt har det varit
en lugn sommar. Det brottförebyggande arbetet i länet har under
coronapandemin utvecklats och samarbetet har blivit tätare och
bättre. I Hallstahammar har vi använts oss av plattformen Teams för
att snabbt kunna samverka och dela aktuell information med flera
aktörer. Detta för att vi tillsammans ska kunna sätta in relevanta
åtgärder vid till exempel skadegörelse.

Projekt Vinnova

Vi får en presentation om projektet Vinnova – BID platssamverkan
Nu ha kommunen fått ett erbjudande att tillsammans med Avesta,
Sala och Falun delta i Projekt trygga platser. Vinnova erbjuder en
praktisk modell för att bygga trygga platser. Modellen är
forskningsbaserad och det finns möjlighet att koppla den till det
politiska beslutet som antagits för att utveckla centrum.
Trygghetsrådet tycker att det låter som bra idé att delta i projektet och
få nyttja den expertkompetens som finns hos Vinnova. Positivt är
också att modellen kan användas vid framtida projekt.

Nattvandrarna

I Hallstahammar finns sedan mars 2020 förening Nattvandrarna
Hallstahammar. Här är en länk till deras Facebooksida:
https://www.facebook.com/hallstahammarsnattvandrare
Klick på länken för att läsa foldern om nattvandrarna:
https://www.nattvandrarnaregionmitt.se/p/brochyrer/
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Nattvandrarna är ute och skapar relationer med ungdomarna. De
finns där som förebilder och trygga vuxna. Ungdomarna är ofta
nyfikna och kommer fram och pratar. Nattvandrarna är en ideell
organisation men samverkar med både kommunen, polisen och andra
aktörer. Just nu letar man efter en mer central lokal som man kan
utgå ifrån samt där man kan hänga av sig sina västar/jackor. Det finns
också behov av att lösa transportfrågan då man idag använder sig av
sina privata bilar.
Niko bjuder in representanterna från Trygghetsrådet att komma och
gästvandra.
Att göra

Skriv en notis om att Trygghetsrådet är igång igen och bjud in
invånarna till att lämna in synpunkter till rådet via kommunens
webbplats.
Sammanställ statistik, från bland annat Statistiska centralbyrån
(SCB), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Liv och hälsa ung, om hur
olika målgrupper i Hallstahammars kommun upplever
trygghetssituationen.
Förslag på framtida insatser:

Nästa möte

•

Ordna ett möte med livechat där invånarna direkt kan ställa
frågor om trygghet.

•

Skapa ett frågeformulär där vi fångar in olika målgruppers
upplevelse om trygghet och hur vi tillsammans kan öka
känslan av trygghet i Hallstahammars kommun.

•

Finnas med på Trygghetsdagen eller något annat etablerat
evenemang för att föra en dialog med kommuninvånarna.
Årets trygghetsdag är inställd på grund av covid-19.

•

Att erbjuda studenter från till exempel Mälardalens högskola
att göra examensarbete kring olika projekt som kommunen
vill genomföra.

Tisdag 10 november 2020, klockan 17.30-19.30 i kommunhuset

Vid tangenterna
Anne Alamaa, samordnare
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