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Trygghetsrådets protokoll 2022-03-07  

Tid och plats  

2022-03-07 klockan 13:00-15:30 i Kommunkontoret, Tingsgatan 11 

Beslutande ledamöter 

Marie Wilén (C) ordförande, Rose-Marie Isaksson (S), Annika Krispinsson (C), Anders Pettersson (S), Ewa 

Westling Olzon (M) 

Övriga närvarande 

Jörgen Wilestedt, kommunpolis, Mina Hagenvall, strateg social hållbarhet, Disa Hasselberg, 

kommunsekreterare 

Tid och plats för justering 

Kommunkontoret, 22 mars 2022 

Justerade paragrafer 

Thr § 1 - 5 

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilén, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Annika Krispinsson, justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Trygghetsrådet 

Sammanträdesdatum 

2022-03-07 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-03-21 

 Datum då anslaget tas ned 

2022-04-13 

Underskrift 

 ___________________________________  

Disa Hasselberg 
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Information och rapporter .......................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

  



PROTOKOLL 
2022-03-07 
Trygghetsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(8) 

Thr § 1  Dnr KS 2020:33 106  

Polisen informerar 
 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Jörgen Wilestedt, kommunpolis redogör för läget i Heby kommun. 

 

Polisens arbete nationellt påverkas mycket av det allmänt förvärrade säkerhetspolitiska läget med 
anledning av Rysslands krig mot Ukraina. Det är inget som påverkar det polisiära arbetet särskilt 
mycket på den lokala nivån, men man märker en större oro bland invånarna.  

Överlag är det ett lugnt läge i kommunen gällande skadegörelse och inbrott där antalet anmälda brott 
är det lägsta för perioden januari – februari på fem åren. Frågan är om den positiva trenden kommer 
hålla i sig när samhället succesivt återgår till ett normaltillstånd efter två års pandemi. 

Även andra brottskategorier utöver skadegörelse som förknippas med ungdomsbrottslighet, såsom 
tidigare problem med fylleri och buskörningar, har haft väldigt få anmälningar den senaste tiden. 

I övrigt läggs ett stor fokus på medborgarlöftet och det brottsförebyggande arbetet. 
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Thr § 2 Dnr KS 2021:36 106  

Medborgarlöftet 2021, sammanfattning 
 

Trygghetsrådets beslut 

 Godkänner redovisningen av Medborgarlöftet 2021.  

 

Sammanfattning 

Medborgarlöftet är en del av samverkan mellan kommunen och polisen i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Under 2021 har kommun och polis jobbat med att kvartalsvis sätta 
inriktningar utifrån en gemensam lägesbild som också den tas fram kvartalsvis. Lägesbilderna har 
tagits fram via en enkät med frågor till nyckelverksamheter i kommunen, polisen och 
Hebyfastigheter AB/Hebygårdar AB. Enkäten tar upp frågor om förekomst av normbrytande 
beteende, brott och förekomst av alkohol/droger och annat. Utifrån svaren gör styrgruppen för social 
hållbarhet och polisen en gemensam analys och beslutar om inriktningar för arbetet. 

 

Inriktningarna för 2021 var följande: 

 Polisen genomförde ett flertal kontaktskapande besök på kommunens högstadieskolor.  

 Heby kommun spred information i sociala kanaler om polisens nationella kampanj som 
fokuserade på att förebygga sexualrelaterade brott som barn riskerade att utsättas för på 
sociala medier. 

 Kommunen och polisen hade kontakt under sommaren för att få vetskap om var barn och 
ungdomar befann sig och arbetade med uppsökande verksamhet för att förebygga att barn 
och unga for illa och begick brott.  

 Kommunen och polisen informerade i en serie inlägg i sociala kanaler om våld i nära 
relationer, var man kan vända sig samt uppmanade till anmälan om man blir utsatt för brott. 
Information riktade sig också till de som utsätter andra för brott. 

 Polisen genomförde förebyggande arbete genom information om allvaret med att köra 
trafikfarligt via olika plattformar såsom; kommunens hemsida, Facebook och i tidningen. 
Polisen genomförde också kontroller av fordon under perioden.  

 Kommunen, polisen och Hebygårdar AB startade upp ett arbete för att utveckla arbetssätt 
för att förebygga våld i nära relationer i kommunen. Resultatet blev att Hebygårdar AB 
under våren återaktualiserar arbetet med Huskurage. Arbetet följs upp under våren. 

  

Arbetssättet har varit nytt för medborgarlöftet och sammanfattningsvis genomförde man flera 
angelägna inriktningar som berör barn, unga och unga vuxna. Uppfattningen är att man kommit 
igång med ett bra och systematiskt arbete i samverkan mellan kommunen, polisen och 
Hebyfastigheter AB/Hebygårdar AB. 

Framgent finns dock behov av att bredda arbetet när det gäller enkäten, samt utveckla analysen. 

 

Beslutsunderlag 

Bildspel, 7 mars 2022 
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Thr § 3 Dnr KS 2021:136 106  

Medborgarlöftet 2022 
 

Trygghetsrådets beslut 

 Godkänner rapporten och arbetet med Medborgarlöftet 2022.  

 

Sammanfattning 

Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland har lovat att i samverkan fortsätta att utveckla 
det etablerade arbetssättet med systematiska gemensamma lägesbilder som ligger till grund för 
beslutade kvartalsvisa verksamhetsinriktningar. Utveckling av arbetssättet ska ske brett och baserat 
på utvärdering av tidigare arbete och erfarenheter. De kvartalsvisa inriktningar som beslutas ska ha 
fortsatt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. 

 

Den inriktning man beslutat om för första kvartalet 2022 är att: 

 Polisen och kommunen arbetar mer offensivt mot narkotika under det första kvartalet under 
2022 och då med ett särskilt fokus på ungdomar.  

 Polisen vistas mer där ungdomar finns. 

 Polis, socialtjänst och skola ser över hur samverkansarbetet kan utvecklas när det gäller 
ungdomar som befinner sig i riskzon för att begå narkotikarelaterade brott. 
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Thr § 4   

Information från styrgruppen för social hållbarhet 
 

Trygghetsrådet tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Mina Hagenvall, strateg för social hållbarhet redogör för arbetet inom styrgruppen för social 
hållbarhet. Gruppen fokuserar på arbete med närvarofrämjande team i grundskolan, 
föräldrarskapsstöd och bevakar frågan om kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete. 

Närvarofrämjande team i grundskolan sker genom samverkan mellan barn och utbildning, vård- och 
omsorg och kultur och fritid. Man utlyser nu två tjänster; en med pedagogisk inriktning och en med 
inriktning socialt arbete. Dessa två tjänster kommer arbeta nära elever, vårdnadshavare, rektorer/ 
pedagoger samt övriga samverkanspartners t.ex. IFO och Kultur och fritid. Till projektet kommer 
styrgruppen söka medel ur Sociala investeringsfonden – för två läsår. Ambitionen är att kunna starta 
upp med teamet från den första augusti. 

Det pågår också ett arbete med ett Föräldrastödsprogram – COPE. Just nu utbildas instruktörer för 
att skapa bättre stöttning till föräldrar som behöver extra stöd i sitt föräldraskap.  

Det finns ett förslag från regeringen att utöka ansvaret gällande kommunens ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet. Frågan bevakas och brottsförebyggande rådet har gått ut med 
uppmaningen att alla kommuner ska förbereda sig på en ny lag någon gång under 2023 där det bland 
annat föreslås finnas krav på en samordningsfunktion och årliga, systematiska uppföljningar inom 
det brottsförebyggande arbetet.  Länsstyrelsen har i uppdrag att stötta kommunerna i 
förberedelsearbetet och kommer att erbjuda information, utbildningar och dyl. 
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Thr § 5    

Nästa sammanträde 
 

Trygghetsrådets beslut 

 Nästa sammanträde för Trygghetsrådet blir 24 maj, kl. 9.00 i Tegelbruket, kommunkontoret. 

 

 

 


