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Trygghetsråd 
 

Datum och tid: 2020-02-11 kl. 17.30-19.00 

Plats: Kommunhuset, Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar 

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

Bäckman (C) 

Tjänstepersoner kommunen: Carin Becker Åström, kommunchef, Lina 

Marklund, säkerhetssamordnare, Carina Elliott, teknisk chef, Kristoffer 

Holgersson, fastighetschef Hallstahem 

Polisen: Per Ersgård, kommunpolis  

Fem stycken invånarrepresentanter 

 

Inledning 

 

Catarina hälsar välkomna. Presentation laget runt. Vi har fyra nya 

invånarrepresentanter i rådet, nu även från Kolbäck!  

 

 

Återkoppling 

Trygghetsrådet 2019 

samt återkoppling 

förra mötet 

 

Catarina berättar om formerna för rådet och bakgrunden till varför 

trygghetsrådet startades.  

 

Catarina sammanfattade förra mötets anteckningar. Återkoppling 

från förra mötet:  

 

• Övervakningskamera på Kulturhuset.  

Tekniska chefen svarade att man överklagat avslaget från 

Datainspektionen men inte fått svar gällande detta. Vi följer 

frågan framåt.  

• Kommunen och handlarföreningen ”Vi i Hallsta” samarbetar 

gällande ordningsvakter och inriktningen är att fortsätta 

även under 2020.  

• Gällande ”preppade köttbullar” så har polisen inte fått in 

fler polisanmälningar sedan sommaren 2019. Dessa ärenden 

är svårutredda då vittnen och bevis saknas. 

• Otrygghet i centrumparken 

Polis och kommun ska se över hur vi kan göra platsen 

tryggare i samverkan med andra. Det är viktigt att man 

ringer polisen och berättar om och när man känner otrygghet 

i exempelvis en specifik situation eller på en specifik plats. 

• Belysning och trafiksituation i allmänhet 

Hallstahem svarar att man kontinuerligt ser över belysning 

och byter ut där lampor saknas eller är trasiga. Budget finns 

avsatt särskilt för att öka tryggheten, belysning är en del. 

Hallstahem lovar att särskilt se över just Snevringevägen 

och kontrollera vad som behöver kompletteras gällande 

belysningen.  
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Tekniska chefen svarar att man bytt till LED-lampor i stora 

delar av belysningsbeståndet men att man avvaktat med 

vissa centrala delar i väntan på ombyggnation i samband 

med det så kallade centrumprogrammet. Det är 10 års 

garanti på LED och lampor som slocknar under garantitid 

ske bytas ut av leverantören. Tekniska förvaltningen gör så 

kallade ronderingar ett par till tre gånger per år och byter då 

de trasiga lampor som upptäcks. Tekniska chefen passar 

också på att uppmana rådets deltagare att anmäla upptäckta 

fel via felanmälningstjänsten på kommunens webbplats. 

 

Gällande farthinder som tagits bort på Parkgatan i samband 

med ny asfaltsomläggning svarar tekniska chefen att vägen 

är avsmalnad och att det fortfarande är en viss förhöjning 

vid övergångsställena. Det har varit en dialog med Region 

Västmanland gällande bussarna och man har kommit 

överens om en kompromiss för att bussarna ska kunna gå 

centralt. Farthinder är en arbetsmiljöfråga för 

kollektivtrafiken. 
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Frågor gällande 

trafik och belysning i 

allmänhet 

Fråga från/konstaterande av invånarrepresentant: Lekparken vid 

Vallbygatan 8-10 i Kolbäck är väldigt mörk.  

 

Svar: Hallstahem och tekniska chefen tar med sig frågan då man 

inte vet om den lekplatsen är kommunens eller Hallstahems 

ansvarsområde. Hallstahem svarar att lekparkerna inte är anpassade 

att användas ”vintertid”. Men det kanske är något att anpassa framåt 

då vintrarna tenderar att bli varmare.  

 

Fråga från/konstaterande av invånarrepresentant: På vissa platser 

kör bilar väldigt fort. Är kommunen intresserad av att köpa ett 

system för att mäta hastigheter, för att på så sätt kunna kartlägga 

hastighetsbestämmelser hålls och på sikt vid behov göra 

förändringar i trafikmiljön. 

 

Svar: Tekniska chefen och invånarrepresentant kommer diskutera 

frågan vidare.  

 

Fråga från förtroendevald: Vid väg 252 i höjd med Strömsholms 

skola finns en busshållplats där barn som t.ex. bor i Kolbäck åker 

med bussen. Det är Trafikverket som har ansvar för vägen men kan 

kommunen göra något för att lysa upp vägen för att bilister lättare 

ska se oskyddade trafikanter?  

 

Svar: Tekniska chefen svarar att det planeras en gång- och cykelväg 

där som kommer att bli belyst. Svar ges också att det är ingen 

hänvisad skolskjuts av barn som bor i området, utan det är barn 

vilkas föräldrar har valt Strömsholms skola framför Kolbäcks skolor 

t.ex. och då är det ett föräldraansvar.  

 

Fråga från/konstaterande av invånarrepresentant: På vissa vägar 

finns det hål i vägen. Hur göra man för att anmäla dessa?  

 

Svar: Använd gärna felanmälningstjänsten på kommunens 

webbplats, hallstahammar.se. Där kan man anmäla allt som är 

trasigt, kopplat till gata, park, fastighet, vatten och avlopp. Det går 

även att ladda upp en bild på det trasiga.  

 

Du kan självklart även besöka kommunhuset där kundcenters 

medarbetare hjälper dig. Det går också bra att ringa 0220-240 00 på 

helgfria veckodagar. Via webbplatsen hallstahammar.se kan man 

även lämna synpunkter och lämna e-förslag. Läs gärna mer på 

www.hallstahammar.se. 
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Rapportering från 

polisen 

Polisen tittar efter trender och avvikelser – och kan rapportera om 

ett lugnt läge. 

 

Det finns brott som sker dagligen i vårt samhälle, likt i andra 

kommuner. Det har på sistone inte skett några grövre brott och inte 

heller brott på allmän plats där fara för allmänheten föreligger. 

Detta kan såklart vända eller ändras.Polisen kan säga att viss 

brottslighet har minskat, som till exempel våld i offentlig miljö och 

personrån. Det kan dock finnas ett mörkertal, alltså brott som inte 

anmäls.  

 

Det har kommit in frågor till rådet gällande läget på Parkskolan. 

Polisen rapporterar om att skolan polisanmält de falska larm som 

någon utlöst på skolan. Det startar alltid ett samarbete mellan polis, 

skola och berörda aktörer i sådana ärenden.  

Kommentar från en invånarrepresentant som har barn på 

Parkskolan:  

”Jag tycker skolan hanterar händelser professionellt och 

informerar föräldrar på ett bra sätt genom Tieto” 

  

 Fråga från/konstaterande av invånarrepresentant till polisen:  

Är det fortfarande mycket häng av ungdomar på ICA?  

 

Svar: Inte i nuläget. Det var troligen häng där med anledning av att 

fritidsgården tillfälligt är stängd i Kulturhuset och att det finns gratis 

wifi där. ICA har inte rapporterat om något särskilt stök av 

ungdomar mer än att de uppehåller sig där för att värma sig.  

  

  

Samverkan polis och 

kommun – 

medborgarlöfte  

Polis och kommun har tagit fram en gemensam strategisk lägesbild 

med analys av vilken brottslighet vi ser framåt i tiden.  Utifrån den 

har vi tagit fram fokusområden att gemensamt arbeta kring år 2020. 

Två punkter finns som förslag att lyftas in i medborgarlöftet, alltså 

vad vi gemensamt lovar invånarna att samarbeta kring. 

Kommunalrådet Catarina läste upp löftet och alla i trygghetsrådet 

fick läsa igenom och komma med synpunkter på dokumentet. 

 

1. Arbeta mot återkommande brott eller störningar som 

identifierats till vissa specifika platser eller områden s.k. 

”Hot spots” inom Hallstahammars kommun 

2. Arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande 

aktiviteter riktat mot handlare samt företag i 

Hallstahammars kommun  
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Övriga frågor  Det kom upp frågor kring om tiderna på Brukslinjen stämmer? Man 

upplever t.ex. att bussen i princip alltid kommer 5 till 10 minuter sent 

till hållplatsen i Näs. Inte heller busstiderna från Kolbäck till 

Hallstahammar stämde under åtminstone då julmarknaden ägde rum i 

december.  Säkerhetssamordnare Lina kommer återkoppla med svar 

från bussbolaget.   

 

Frågor kom också upp gällande att låna kommunala lokaler för 

aktiviteter kopplat till barn, ungdomar och kvinnor.  

 

Svaret är att samma regler gäller alla. Det finns lokaler att hyra, se 

information på www.hallstahammar.se/uppleva-och-

gora/anlaggningar-och-lokaler. Om man i kommunens lokalbestånd 

upplever att det inte finns lokaler att hyra som förening så kan man 

vända sig till andra aktörer, som t.ex. Svenska kyrkan.  

  

  

Nästa möte Tisdag 12 maj 2020 klockan 17.30-19.00 i kommunhuset.  

Till nästa möte kommer skolrepresentant bjudas in då just Parkskolan 

kom upp som en punkt under rådet. Vi kom överens om att ev. bjuda 

in socialtjänsten till rådet i höst.   

 

Vid tangenterna 

Lina Marklund, säkerhetssamordnare  
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