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Sammanträdesdatum

15 januari 2014

- TRYGGHETSRÅDETPlats och tid

Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-12.00

Beslutande

Marie Wilén (C) ordförande
Karl-Arne Larsson (C)
Holger Heldmark (M)
Carola Eriksson (S)
Rolf Edlund (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Carina Schön (S)
Salima Fahad (V)

Övriga deltagande

Anne Hedvall,
vik folkhälsosamordnare,
sekreterare
Jan Håkansson
Näpochef södra kommundelen
Matts Norling
Näpochef norra kommundelen

Utses att justera

Holger Heldmark

Justeringens
plats och tid

Sekreterare och justerare överenskommer om tid och plats för justering inom 2 veckor från
sammanträdesdagen.

Sekreterare

Paragrafer

1-3

Anne Hedvall
Ordförande

Marie Wilén
Justerande

Holger Heldmark

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

TRYGGHETSRÅDET

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

15 januari 2014
30 januari 2014

Datum för
anslags nedtagande

Anne Hedvall

Utdragsbestyrkande

20 februari 2014
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Sammanträdesdatum

15 januari 2014

- TRYGGHETSRÅDET §1

Dnr 2013/09

106

Polisen informerar
Trygghetsrådet tackar för informationen
Sammanfattning
Närpolischef för södra kommundelen informerar om brottslighet som
inte har nått Heby än, men som har ökat i landet. Det gäller
identitetskapning och hur brottslingarna går tillväga och vilka problem
den identitetskapade drabbas av.
Därefter sammanfattar närpolischefen året 2013 vad gäller
brottsligheten i södra kommundelen. Det är relativt få anmälda brott
och de har också i stort sett minskat. De typer av anmälda brott som har
ökat är ekonomibrott och miljöbrott. Vad gäller ekonomibrotten är det
bedrägerier som har ökat och gällande miljöbrotten är det exempelvis
dumpning av avfall såsom kylskåp mm i skog och mark som har ökat.
Vad gäller de bilburna ungdomarna vid OK-macken har inga klagomål
inkommit den senaste tiden.
Närpolischefen för norra kommundelen informerar om att även i norr är
det relativt lugnt. Antalet inbrott har ökat under året och det beror till
stor del på den inbrottsvåg som ägde rum vid fritidshus vid Laksjön
under året. Närpolischefen informerar också om att brott som har
ökat är främst trafik- och drogbrott. Vad gäller de brotten är att ju fler
ingripanden polisen gör desto fler anmälda brott.

Delges
Kommunchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013/22-012

106

Välfärdsbokslut 2013
Trygghetsrådets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Välfärdsbokslut daterat 15 januari 2014 godkännes.
Resultat av Välfärdsbokslut 2013 ska ligga till grund för arbetet att ta
fram inriktningar och effektmål.

Sammanfattning
Vikarierande folkhälsosamordnare presenterar Heby kommuns
Välfärdsbokslut 2013.
Välfärdsbokslutet är en sammanställning av folkhälsan i kommunen.
Bokslutet beskriver faktorer som påverkar hälsa och vilka
förutsättningar som grupper i samhället har för att nå en god hälsa. I
Välfärdsbokslutet görs jämförelser geografiskt och socioekonomiskt och
ur genus- och åldersperspektiv. Förändringar, trender och hotbilder av
folkhälso- och välfärdsutvecklingen kan följas och bokslutet är ett
underlag för politikernas val av åtgärder för att påverka och styra
verksamheten så att utvecklingen leder åt önskvärt håll.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2003 att ett välfärdsbokslut
ska tas fram vart fjärde år. Välfärdsbokslut 2013 är det fjärde bokslutet .
Övriga välfärdsbokslut är framtagna år 2001, år 2005 samt år 2009.

Beslutsunderlag
Välfärdsbokslut 2013

Delges:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Beredningar
Nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 2013/09

106

Anmälningsärende
Trygghetsrådet tackar för informationen
Sammanfattning
I Välfärdsbokslut 2013 konstateras att användning av nätdroger är ett
växande problem. Inom ramen för Tryggare Uppsala län (TUL) bör den
ökade användningen av nätdroger uppmärksammas

Underlag
Tryggare Uppsala län, Verksamhetsplan 2014
Minnesanteckningar Tryggare Uppsala län, styrgruppen

Delges
Kommunalrådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

