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Trygghetsråd 
 

Datum och tid: 2019-11-12 kl. 17.00-19.00 

Plats: Kommunhuset, Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar 

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

Bäckman (C), Hans Strandlund (M) 

Tjänstepersoner kommunen: Carin Becker Åström, kommunchef, Sven- 

Olof Juvas, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, Andreas 

Kanfalk, Sara Emretsson Olsson, kommunikatör 

Polisen: Per Ersgård, kommunpolis  

Fyra stycken invånarrepresentanter 

 

Inledning 

 

Catarina hälsar välkomna. Presentation laget runt. 

 

Presentation av 

barn- och 

ungdomscoachernas 

verksamhet 

Andreas Kanfalk berättar om verksamheten.  

- Barn- och ungdomscoacherna, som innefattar fyra 

heltidstjänster, jobbar mycket med att skapa hållbara 

relationer till ungdomarna. 

Läs gärna om barn- och ungdomscoacherna och deras verksamhet på 

kommunens webbplats.  

 

Exempel på hur coacherna jobbar:  

1. Genom sin närvaro upptäcks ”saker” i tid. ”Vi kan mota Olle 

i grind.”  

2. När barn- och ungdomscoacherna rör sig ute bland 

ungdomarna står de för en social kontroll, de är en markör 

som visar att vuxenvärlden står för och står upp för vissa 

normer och beteenden. 

Under Andreas presentation framför flera av mötets deltagare 

positiva omdömen om verksamheten: 

• Coacherna är väldigt engagerade! (sagt av en 

invånarrepresentant). 

• Detta är något unikt! Det finns politisk enighet om coach-

ernas nytta och berättigande. Det är viktigt att lägga pengar 

på rätt saker, och denna verksamhet är en sådan sak. Barn- 

och ungdomscoachernas arbete utvärderas kontinuerligt. 

(sagt av Catarina Pettersson)  

• Det är ett helt oslagbart koncept som saknar motstycke. Från 

polisens sida ser vi detta som ett långsiktigt arbete. Vi tjänar 

alla på detta i längden – en ”räddad ungdom idag” betalar 

sig genom att vi slipper stora samhällskostnader i framtiden. 

(sagt av Per Ersgård) 

• Vi har, när vi för några år sedan införde verksamheten, gjort 

omprioriteringar i alla förvaltningar för att finansiera barn- 
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och ungdomscoachernas verksamhet. Vi hade stora 

förhoppningar – som infriats! (sagt av Carin Becker-Åström) 

 

Bidragsregler för 

föreningar 

Kultur- och fritidschef Sven-Olov Juvas berättar om hur bidrag 

fördelas mellan olika föreningar i kommunen.  

 

Varje kommun i Sverige bestämmer själv hur man vill utforma sina 

bidragsregler.  

• I Hallstahammars kommun (som i många andra kommuner) 

prioriterar man föreningar med barn- och ungdoms-

verksamhet. 

• Ungefär 80 procent av de föreningsbidrag som betalas ut är 

subventioner av lokalkostnader. Det betyder att 

föreningarna får betala en lägre hyra än den faktiska 

hyreskostnaden. 

• Det är politikerna i kultur- och fritidsnämnden som beslutar 

om bidragsregler till föreningar.  

• Det finns cirka 170 bidragsberättigade föreningar i 

kommunen. Två gånger per år bjuder kultur- och 

fritidsförvaltningen in till föreningsträff. På dessa träffar 

kan man bland annat ta upp och diskutera sådant som 

föreningsbidrag och lokalbehov. 

 

Fråga från invånarrepresentant: Det går inte för en förening att 

boka tider. Varför är lokalerna fullbokade? 

Svar från Sven-Olov: Våra idrottslokaler i kommunen är hårt 

bokade. Många tider bokas in av de idrottsföreningar som behöver 

kontinuerliga träningstider (till exempel för handboll och 

innebandy). Inte ens för dessa (växande) föreningar finns det 

tillräckligt med tider. Det innebär också att strötider för enstaka 

arrangemang sällan finns lediga.  

 

Fråga: Går det (och hur) att få ut bättre information om när det 

finns exempelvis lediga strötider att boka? Denna fråga skickas 

med tillbaka till kultur- och fritidsförvaltningen och dess nämnd. 

 

Övervakningskamera 

på Kulturhuset 

Hallstahammars kommun har fått avslag från Datainspektionen om 

att sätta upp övervakningskamera vid Kulturhuset. Då beskedet nyss 

lämnats har inget beslut tagits om kommunen ska överklaga beslutet 

eller inte.  

 

Ordningsvakter – en 

uppföljning 

Att anlita ordningsvakter är en samverkan mellan kommunen och 

företagarföreningen ”Vi i Hallsta”. Det har fungerat bra med 

ordningsvakternas närvaro i centrum under sommaren. Polisen har 

inte fått några rapporter om annat. Det har varit väldigt lite 

ordningsstörningar.  

 

  

mailto:kommun@hallstahammar.se


  2019-11-12 Minnesanteckningar 

Sida 3 av 4 
 

 

Hallstahammars kommun  734 80 Hallstahammar  kommun@hallstahammar.se  0220-240 00  www.hallstahammar.se 

 

Rapportering från 

polisen 

Polisen tittar efter trender och avvikelser – och kan rapportera om 

ett lugnt läge. 

 

Man har fått in rapporter från Swedbank som upplevt en ökning av 

bankbedrägerier. Bedrägerier där personer (både yngre som äldre) 

blivit uppringda och lurade att uppge bank-id via telefon. Detta är 

brott som är svåra att förebygga. Det som främst kan göras är att 

informera, bland annat via riksmedia, men även i lokala 

sammanhang som till exempel under Seniormässan nu i november. 

  

Rapporter har kommit in om ”stökiga situationer” på bussen mellan 

Hallstahammar och Kolbäck. Anledningen är att fler ungdomar åker 

med Brukslinjen för att ta sig till fritidsgården i Kolbäck under 

perioden då Kulturhuset (och fritidsgården där) håller stängt. För att 

lösa problemet behöver ungdomscoacher och fritidsledare finnas 

med på bussen under vissa turer. 

 

Även en del tips kommer till polisen angående trafikförseelser. Ofta 

handlar det om fortkörning. Detta är ett problem som kan vara svårt 

att komma tillrätta med trots att det byggs vissa farthinder, till 

exempel i centrum. 

 

Fråga från/konstaterande av invånarrepresentant: Upplever att det 

förekommer mycket inbrott och småstölder; takräcken, cyklar och 

så vidare. Vad har polisen att säga om det? 

Svar från Per: Ofta är det professionella ligor som utför sådana 

stölder. Det finns en marknad för stöldgodset, som snabbt 

försvinner ut ur landet. 

  

Övrig fråga – 

preparerade 

köttbullar 

 

Fråga från/konstaterande av invånarrepresentant: Det har 

framkommit att hundar under exempelvis promenader hittat 

köttbullar som de ätit och därefter insjuknat med förgiftnings-

symptom. Vet polisen något om detta?  

Svar från Per: Sammanlagt har det kommit in fem anmälningar 

under sommaren. Detta är oerhört svårutredda brott så länge det inte 

finns vittnen.  

 

Övrig fråga – 

otrygghet i 

Centrumparken 

Fråga från/konstaterande av invånarrepresentant: Centrumparken 

och området i närheten av utegymmet har under sommaren upplevts 

som otryggt av vissa personer. De har inte vågat gå dit då de 

upplevt hotfulla situationer bland annat med hundar inblandade. 

Svar från Per: Det är viktigt att polis genom anmälan får reda på när 

sådana incidenter uppstår. Om ingen anmäler kan polisen inte göra 

något åt saken. 
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Övrig fråga – 

belysning och 

trafiksituation i 

allmänhet 

Fråga från/konstaterande av invånarrepresentant: Belysning på 

parkeringar och utefter Snevringevägen upplevs som bristfällig. 

Man påpekar också att vissa farthinder tagits bort sedan Parkgatan 

renoverades med ny asfaltsbeläggning. 

 

Svar: Till nästa möte bjuds representanter från tekniska 

förvaltningen (trafikutskottet) och det kommunala bostadsbolaget 

Hallstahem in för att diskutera och prata om dessa 

frågeställningar. 

 

Rådets fortsatta 

arbete 

Utvärdering av rådets första år:  

• Alla är överens om att rådets möten varit värdefulla och 

viktiga. Man har på ett bra sätt mötts och pratat med 

varandra, fört en dialog. 

• Tyvärr har lite för få av rådets invånarrepresentanter 

kommit på mötena.  

• Några avsäger sig också sin plats nu.  

• Alla är överens om att låta rådet fortsätta även under år 

2020. 

• Några ungdomsrepresentanter behövs i rådet.  

Här föreslås att Andreas med sin kännedom om 

kommunens ungdomar försöker hitta några intresserade 

ungdomar som skulle kunna ingå i rådet. Även andra 

förslag finns att kolla upp. 

• Dagens deltagare bestämmer att rådet behöver förstärkas 

med fem nya ledamöter och att annonsering på kommunens 

webbplats kommer ske. Om fler än fem anmäler intresse 

ska spridning i ålder (ungdomar) och hemort (Kolbäck och 

Strömsholm behöver representeras) avgöra vilka som får 

plats i rådet. 

 

 

 

Nästa möte Tisdag 11 februari 2020 klockan 17.30-19.00 i kommunhuset.  

 

Vid tangenterna 

Sara Emretsson Olsson, kommunikatör 
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