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Trygghetsråd 
 

Datum och tid: 2021-09-15 klockan 17.30-19.00 
Plats: Digitalt via Teams 
Deltagare: Förtroendevalda: Anna Gunstad Bäckman (C), Hans Strandlund (M)  

Joar Larsson, säkerhetssamordnare, Anne Alamaa, samordnare  
Gäster:  
Anna Landehag, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen  
Anna Sundin förvaltningschef på Socialförvaltningen  
Sven-Olof Juvas, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Två stycken invånarrepresentanter. 

 

Inledning 
 

Anna Gunstad Bäckman öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
Kommentarer till förra mötets anteckningar: Medborgarlöftet har 
slutits mellan polisen, kommunen och andra aktörer samt att projektet 
Trygga platser fortfarande pågår. 
 

Samverkan mellan 
tre förvaltningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våra gäster idag berättar om den samverkan som finns mellan Barn- 
och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Kultur- och 
fritidsförvaltningen. De berättar om hur viktigt det är att jobba med 
tidiga samordnande insatser för att förebygga att barn och unga far 
illa. 
 
Just nu arbetar man med att ta fram en plan med insatser för 
målgruppen 10–12 åringar. Förvaltningarna har erfarit att vi behöver 
arbeta förebyggande och främjande för att kunna erbjuda en 
meningsfull fritid för målgruppen. Planen ska presenteras för 
politiken och efter det vet man vilken riktning som ska tas. 
 
Insatser i tidig ålder kan också ha goda effekter på skolresultaten. 
Alla barn och unga ska i Hallstahammars kommun kunna lyckas i 
skolan. Fritidsgårdsverksamheten, ungdomscoacherna, polisen och 
andra samverkansaktörer jobbar aktivt med att kartlägga hur det ser 
ut ute i samhället. Utifrån det arbetssättet kan vi tillsammans arbeta 
med rätt insatser där de behövs.  
 
Sommaren har enligt polisen varit lugn. Kommunen har erbjudit 
gratis aktiviteter för barn och unga och de har varit välbesökta.  
Kameror har satts upp på fem av våra skolor och det är tekniska 
förvaltningen som utfört arbetet. Samverkan är en nyckel till att 
skapa en trygg miljö för barnen. Vi har också engagerande föreningar 
som bland annat erbjuder aktiviteter och nattvandrarverksamhet. 
Varje år erbjuds, i samarbete med kyrkan, gratis kollo för barn i vår 
kommun. Badkort och en extra peng till jul delas ut till några familjer 
som får försörjningsstöd. Personal inom Socialtjänster tipsar också 
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Lägesbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laget runt – hur 
har vi upplevt 
sommaren? 
 
 
 
 
 
Övrigt 

familjer om fonder och stiftelser där man söka bidrag för olika 
aktiveter. Samverkan skapar ett större lugn ute i samhället.  
 
Frågor till gästerna:  
 
Sticker Hallstahammars kommun ut på något sätt om man jämför 
med andra kommuner? 
Svar: Nej det gör vi inte. Det finns goda förutsättningar utifrån det 
samarbete som finns och hur vi arbetar med insatser utifrån 
lägesbilderna som tas fram regelbundet.  
 
Har vi yrkeskriminella i Hallstahammars kommun? 
Svar: Nej, det har vi inte. Ungdomscoacherna och fritidsledarna är 
nyckelpersoner för att kunna fånga upp sådana signaler och de 
arbetar aktivt med ungdomar som stått i linjen att välja fel väg.  
 
 
Säkerhetssamordnaren Joar Larsson berättar att det har varit en 
normal sommar som inte sticker ut med några grova brott. Det har 
varit en del insatser kring motorburen ungdom, bland annat gällande 
att de spelar för hög musik. De nyuppsatta kamerorna på skolorna har 
hjälp till att hålla det lugnt på skolgårdarna. Ungdomscoacherna har 
haft koll på läget och kontaktat berörda vårdnadshavare när behov för 
det uppstått.   
 
Polisen har påpekat hur viktigt ungdomscoachernas arbete är för att 
skapa lugn och trygghet för alla invånarna. Företagna nere på 
samhället upplever ett större lugn under sommaren när det har funnits 
en väktare på plats i centrum. 
 
 
 
Sammanfattningsvis upplever ingen av deltagarna sig otrygga i 
Hallstahammars kommun och sommaren har varit lugn. Det har varit 
lite ungdomar som hänger ut sent på kvällarna. Det har också varit en 
del störningar när det kommer till motorburen ungdom som spelar 
väldigt hög musik, samt en del problem med fortkörningar. 
 
 
 
Vi pratade lite om klotter och att det är viktigt att det polisanmäls 
samt att det tas bort så fort som möjligt. I kommunen finns det en 
policy för hur man ska arbeta. Det är en annan sak när det kommer 
till privata fastighetsägare som kanske inte har samma prioriteringar 
som kommunen. Ett förslag kommer upp på mötet om att lyfta frågan 
om att samverka med näringslivet när det kommer till att sanera 
klotter på fastigheterna. Kan man samordna arbetet på ett bättre sätt 
för att få det mer kostnadseffektivt? Vi tar med oss frågan. 
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Tips från invånarrepresentant är att skapa en karta där man beskriver 
vad man kan göra i närheten av olika busshållplatser i kommunen. Vi 
tar med oss frågan och skickar den vidare in i organisationen 
 
På nästa möte vi deltagarna ta del av den nya nationella 
trygghetsundersökningen och en lägesrapport från polisen. 
 
 
 

  

  

 

Nästa möte Onsdag 17 november, klockan 17.30-19.30, digitalt 

 

Vid tangenterna 
Anne Alamaa, 
Samordnare 
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