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Trygghetsråd
Datum och tid:
Plats:
Deltagare:

2019-09-12 kl. 17.00-17.40
Kommunhuset, Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar
Förtroendevalda: Catarina Pettersson, kommunalråd (S), Anna Gunstad
Bäckman (C), Hans Strandlund (M)
Tjänstepersoner kommunen: Carin Becker Åström, kommunchef, SvenOlof Juvas, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, Anna
Sundin, områdeschef inom socialförvaltningen, Andreas Kanfalk och
Rebecca Dupé, barn- och ungdomscoacher, Sara Emretsson Olsson,
kommunikatör
Polisen: Per Ersgård, kommunpolis

Inledning

Datumet för trygghetsrådets möte ändrades från den 10 september
till den 12 september. Tyvärr har troligen informationen som
skickats ut till rådets invånarrepresentanter inte nått fram då inga
representanter närvarade vid mötet. (Information med ny tid fanns
även sedan den 10/9 uppsatt vid kommunhusets entré)

Rapport – lägesbild
från polisen

Det har fortsatt vara lugnt i kommunen under sommaren. Statistik
över anmälda brott till och med juli månad visar att de flesta typer av
brott minskat något jämfört med föregående år. Den enda kategori
som haft en marginell ökning är antalet anmälda inbrott.

Rapport – lägesbild
från barn- och
ungdomscoacherna

Även coacherna rapporterar om en lugn sommar. Givetvis har
ungdomar rört sig utomhus, men de flesta sköter sig mycket bra. Det
förkommer några isolerade händelser med skadegörelse (på Lindboskolan), nedskräpning och ”buskörning” med mopeder. Barn- och
ungdomscoacherna jobbar vidare med att finnas bland de unga och
utveckla en förtroendefull relation. De lotsar även ungdomar att
börja besöka kommunens fritidsgårdar.

Rapport – lägesbild
från socialförvaltningen

Anna Sundin berättar att något som kan vara oroande inför framtiden
är att skolorna upplever att förhållandevis många elever är
utåtagerande. Skolorna arbetar aktivt med att hitta verktyg för att
hantera detta.

Rapport – lägesbild
från kultur- och
fritidsförvaltningen

Sven- Olof Juvas bekräftar från kultur- och fritidsförvaltningens sida
att sommaren varit lugn. Att flera ungdomar haft sommarjobb kan
vara en bidragande orsak till lugnet, tillägger han.
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Samverkan polis,
kommun och övriga
aktörer

Det förebyggande arbetet fortsätter oförtrutet och har kommit igång
jättebra med en öppen kommunikation bland annat mellan de olika
förvaltningarna i kommunen. Skolorna gör ett jättebra jobb. Då
sommaren varit lugn har man kunnat fokusera på det förebyggande
arbetet och det kommer ge effekt – allt enligt barn- och
ungdomscoacherna.

Övrig fråga

Fråga som ställs är hur det ser ut med droger, droganvändning
och droghandel bland de unga i kommunen? Den gemensamma
och samstämmiga bilden som polis, coacher och socialtjänst har är
att det förekommer droger, men att ingen särskild ökning skett.
Droger finns lättillgängliga, bland annat via internet. Men –
majoriteten sysslar inte med droger.
Undersökningen ”Liv och hälsa ung”, som region Västmanland
sammanställer visar på att användandet av alkohol och tobak
minskar bland unga. Att bruk av cannabis är oförändrat men att den
psykiska ohälsan ökar. Situationen för de unga i Hallstahammar
sticker inte på något sätt ut jämfört med landet i stort.

Nästa möte

Det bestäms att ett brevutskick ska göras där Catarina Pettersson
ställer frågan om fortsatt medverkan i rådet, om hur formerna för
kallelser ska se ut samt förslag på ny mötestid.
Tidpunkter som föreslås för nästa möte är i första hand tisdag den 12
november. Som andrahandsalternativ föreslås tisdag den 22 oktober.

Vid tangenterna
Sara Emretsson Olsson, kommunikatör
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