
Trygga	Sala
Sala	kommun



Vem	är	Peter	von	Walden?
• Gift, 2 barn på 5 och 10 år, bor i Västerås.
• 14 år i Bevakningsbranschen:

– Väktare och gruppledare
– Driftsansvarig för parkeringsfrågor
– Arbetsledare tjm i Avesta med ansvar för rond- utrycknings- och 

stationärbevakningsuppdrag i Avesta, Fagersta och Ludvika med omnejd.

• Kompletterat med 18 månader vid YH-utbildningen 
”Säkerhets- och Trygghetskoordinator” på 
Företagsuniversitetet i Stockholm.

• Jag kom in i projektet Trygga Platser i september 2021. 



Kort	om	Sala
• Grundades som stad år 1624
• Var huvudstad under delar av Peståren 1710-1711.
• Känt för sin Silvergruva.
• Knutpunkt för väg- och järnvägstrafik mellan 

Dalarna/Uppland/Västmanland
• En av Sveriges största kriminalvårdsanstalter, Salberga.
• Ivan Aguéli – Konstnär
• Lena Hjelm-Wallén – Socialdemokratisk politiker, flertalet 

ministerposter



Begreppens	betydelse…
• Trygghet – Säkerhet
• Social brottsprevention
• Situationell brottsprevention
• Rutinaktivitetsteorin
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Avsaknad	av	kapabla	väktare
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Organisationsstruktur
Brottsförebyggande	

Rådet	Sala

Beslutsfattande

EST	(Effektiv	
samordning	för	
trygghet)

Information	och	
åtgärdsframtagande

Trygga	Sala

Arbetar	med	frågor	och	åtgärder	
riktat	mot	Fysisk	miljö

FUP	(Förebyggande	
Ungdom)
Arbetar	med	frågor	och	åtgärder	

riktat	mot	barn	och	unga

• Central Stab
• Fastighetsenheten
• Gata/Park
• Salabostäder
• Kultur- och Fritid
• Näringslivsenheten
• Privata aktörer



Frågeställningar
• Hur arbetar man strukturerat med 

samverkan?
– Sätt samman gruppen

• Identifiera behovet – vad behöver åtgärdas?
• Vem påverkas av åtgärdsarbetet?
• Ad-Hoc om nödvändigt!

– Låt medlemmarna verka inom sina 
expertisområden
• Arbeta så linjärt som möjligt!



Frågeställningar
• Hur gör man för att få förankring och bred 

delaktighet?
– Var tydlig – vad vill man åstadkomma?
– Arbeta evidensbaserat men proportionerligt
– Lyssna på medborgarna
– Involvera näringslivet



Trygghetsbesiktningen
Gestaltning

Mix	av	
funktioner

Mix	av	
människor

Tydlighet

Social	
kontrollBelysning

Skalskydd

Förvaltning

Information



• Fysiska platser
– Stationen 
– Stadsparken
– Torget

• Startat ett fastighetsnätverk
• Kamerabevakning i offentlig miljö
• Skyltning och varumärkesarbete

Fokusområden



Fokusområden
• Stora Torget

Dagtid

Kvällstid
Planerat inför 2024



Fokusområden
• Stationen



Fokusområden
• Stadsparken



Handlingsplanen

Färskvara!



Utvärdering
Gestaltning

Mix	av	
funktioner

Mix	av	
människor

Tydlighet

Social	
kontrollBelysning

Skalskydd

Förvaltning

Information

Men vi behöver göra det

i större omfattning!Vi jobbar med rätt saker -



Fortsatt	arbete
• Byte av arbetsnamn – Trygga Sala
• Medverkan på Salamässan 26-28/8
• Lyfta ut arbetet från stadskärnan
• Viktigt med samverkan
• Relationen Privat ßà Offentligt



Tack!


