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Trygghetsråd
Datum och tid:
Plats:
Deltagare:

Inledning

2021-11-17 klockan 17.30-18.45
Digitalt via Teams
Förtroendevalda: Catarina Pettersson, kommunalråd (S), Anna Gunstad
Bäckman (C), Hans Strandlund (M)
Tjänstepersoner kommunen: Åsa Öberg Thorstenson, kommunchef,
Joar Larsson, säkerhetssamordnare, Anne Alamaa, samordnare
Polisen: Per Ersgård, kommunpolis
Tre stycken invånarrepresentanter.

Catarina Pettersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Inga
kommentarer till föregående mötets minnesanteckningar. Vi kör
en kort presentationsrunda eftersom Åsa Öberg Thorstenson är
ny på posten kommunchef sedan 1 november. Hon har 20 års
erfarenhet från kommunalverksamhet och har arbetat som chef i
Eskilstuna kommun och nu senast på Västra Mälardalens
kommunalförbund.

Presentation av
Säkerhetssamordnaren presenterar den Nationella
Nationella
trygghetsundersökningen 2021 som visar hur området
trygghetsundersökningen brottslighet ser ut på riksnivå. Enligt undersökningen är det 20,2
procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de 2020
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 och nätkränkning. Det är en
minskning från 2019, då andelen var 22,6 procent.
Kvinnor känner sig mer otrygga att vistas ute kvällstid jämfört
med män. När det kommer till oro över brottsligheten i
samhället är det fler män än kvinnor som oroar sig över i stor
utsträckning. Det är 80 procent av befolkningen (16–84 år) som
tror att brottsligheten i Sverige har ökat kraftigt eller något
under de senaste tre åren. Statistiken visar att brottsligheten
minskar, ändå känner sig 80 procent av befolkningen sig mer
otrygga i Sverige.
Lägesbild

Kommunpolisen ger sin bild av trygghetssituationen i
Hallstahammar och hans upplevelse är att kommunen är säker
plats. Han uttalar sig utifrån det faktiska underlaget om
inrapporterade händelser. Det finns inget som sticker ut eller
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avviker i Hallstahammars kommun. Ungdomscoacherna och
personalen på fritidsgårdarna är bra på att fånga upp det som
sker i målgruppen barn/ungdomar. Det finns en oro för att
ungdomar som mår dåligt faller in i missbruk.
Det finns många utbildningar som kan vara bra föra att stävja
den psykiska ohälsan bland barn och unga. Svenska kyrkan
erbjuder en utbildning och kommunen har under hösten erbjudit
olika kurser för att stärka både vårdnadshavares och barn/ungas
roll när det kommer till psykisk ohälsa.
Deltagarna ges en chans att kommentera hur de upplever
trygghetssituationen i kommunen. Alla tycker att det känns
tryggt i Kolbäck, Hallstahammar och Strömsholm. Det
förekommer lite buskörning och också lite häng utanför butiker,
vilket kan oroa några invånare.
Det ställs en fråga om vi har haft problem med skadegörelse.
Svar: Vi har haft en rivningsfastighet där det har förekommit
skadegörelse. Vi har också haft några problem med klotter och
några enstaka fall av äggkastning.
Övrigt

Medborgarlöfte
Kommunen och polisen ska ta fram ett nytt medborgarlöfte och
vill gärna få in synpunkter från invånarna. Mer information
kommer på kommunens Facebook.
Det kommer fram önskemål om att presentera hur det har gått
med föregående medborgarlöfte innan den nya antas.
Hållbarhetsrådet
Kommunen har antagit en strategi och ramverk för hållbar
utveckling. De Globala målen för hållbar utveckling och
Agenda 2030 ska leda till att uppnå en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Det är en agenda för hela
samhället – ingen ska lämnas utanför! Hållbarhetsrådet består
av politiker, förvaltningschefer och andra samverkansaktörer
som kommunen har, till exempel polisen och räddningstjänsten.
Trygghetsrådet är en viktig del under paraplyet för agenda 2030
frågor.
Centrumutveckling
Inom kort kommer politiken att titta på förslaget för hur nya
centrumområdet ska formas. En önskan är också att kunna
presentera förslaget för medborgarna.
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Nästa möte

På nästa möte bjuder vi in ungdomscoacherna och personal från
fritidsgården, för att få höra om deras arbete sedan kommer vi
att prata om medborgarlöftet.
Onsdag 23 februari 2022, klockan 17.30-19.30, Kulturhuset

Vid tangenterna
Anne Alamaa,
Samordnare
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