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Trygghetsrådets protokoll 2022-10-04  

 

Tid och plats  

2022-10-04 klockan 09:30-12:00 i Tegelbruket, Heby kommunkontor 

Beslutande ledamöter 

Marie Wilén (C) ordförande, Rose-Marie Isaksson (S), Carola Eriksson (S), Annika Krispinsson (C), Anders 

Pettersson (S), Margaretha Gadde-Jennische (M) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ewa Westling Olzon (M), Mattias Widén (SD) 

Övriga närvarande 

Jörgen Wilestedt, kommunpolis § 11 - 12, Mina Hagenvall, hållbarhetschef, § 11 – 14, Disa Hasselberg, 

kommunsekreterare 

  

Val av justerare 

Rose-Marie Isaksson (S) 

Tid och plats för justering 

01-11-2022 klockan 17.00 i A-salen, Heby folkets hus 

Justerade paragrafer 

§ 11- § 14  

 

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilén, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Rose-Marie Isaksson, justerare 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, sekreterare 

 

Alla nämnder och styrelser delges detta protokoll. 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Trygghetsrådet 

Sammanträdesdatum 

2022-10-04 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

02-11-2022 

Datum då anslaget tas ned 

24-11-2022 

Underskrift 

_______________________ 

Disa Hasselberg 
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Thr § 11   

Polisen informerar 
 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Kommunpolis informerar om aktuell brottsstatistik och händelser av betydelse som skett i närtid. 
Liksom vid föregående sammanträde så sjunker siffrorna på antalet anmälda tillgreppsbrott. 
Däremot så finns det fortsatt en del problem med skadegörelse orsakade av främst unga.  

Valet krävde mycket resurser, men inga större incidenter inträffade och valet gick i huvudsak mycket 
lugnare till än vad man tagit höjd och beredskap för. 

Trygghetsrådet diskuterade trafiksituationen i flera orter, där det på flera ställen, såsom exempelvis 
Brogatan i Heby, är många som inte respekterar hastighetsbegränsningarna utan kör alldeles för fort. 
Kommunpolisen lovade att ta med sig frågorna vidare till områdespoliserna och se över vad de kan 
göra för kontroller för att förbygga fortkörningar.  

 

 

Delges 
Kommunpolis 
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Thr § 12   

Information från Heby kommuns ungdomscoacher 
 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Emelie Åkerstedt och Sebastian Törnqvist, ungdomscoacher i Heby kommun berättar om sitt arbete 
med att stötta och finnas tillgängliga för unga inom kommunen genom mycket operativt och 
proaktivt arbete med närvaro på skolor, ungdomsgårdar och olika arrangemang där många unga 
deltar. De samverkar med både skola, kultur och fritid, socialtjänst, närvaroteam och kommunpolis 
och också med kommunens föreningsliv. Arbetet är mycket givande och de har fått ett stort 
förtroende från många grupper av unga, såsom t.ex. motorburna unga, men också enskilda individer 
som kanske saknar någon vuxen att prata med.  

De arrangerar många egna aktiviteter för unga, utöver att delta i allmänna arrangemang och 
kommunens aktiviteter. Utöver detta har de etablerat sig på många sociala kanaler för att nå ut till 
många unga i kommunen och arbetar för närvarande fram en app för att kunna nå och bli nådda av 
unga i kommunen.  
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Thr § 13   

Medborgarlöftet 2022 
 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Aktuell lägesbild visar att det finns viss förekomst av oroligheter/ tendenser till våld/ skadegörelse 
och eventuell förekomst av droger vid skolstart med tonvikt på Heby skola. Inriktningen på det 
gemensamma arbetet som beslutats för hösten är därför att kommunen och polisen arbetar i 
samverkan för att skapa en lugnare och tryggare miljö i skolan.  

Polisen och Heby skola har en tät dialog och polisen besöker både skolan och ungdomsmötesplatsen 
Knaster med jämna mellanrum. Ungdomscoacherna vistas också mer i skolan och i dess närhet för att 
kunna fånga upp och möta eleverna i ett tidigt skede. 

 

Delges 
Kommunpolis 
Hållbarhetschef 

 

  



PROTOKOLL 
2022-10-04 
Trygghetsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 7(7) 

Thr § 14   

Nästa möte 
 

Trygghetsrådet beslut 

 Nästa sammanträde för trygghetsrådet äger rum den 22 november kl. 09.00 på Heby 
kommunkontor. 

 

 

 

 

 


