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Trygghetsrådets protokoll 2022-05-24  

Tid och plats  

2022-05-24 klockan 09:00-11:30 i Tegelbruket, kommunkontoret 

Beslutande ledamöter 

Marie Wilén (C) ordförande, Britt Nilsson (S) § 6, Rose-Marie Isaksson (S) § 7 - 10, Carola Eriksson (S), 

Annika Krispinsson (C), Anders Pettersson (S), Karl-Arne Larsson (C)) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Britt Nilsson (S) § 7 - 10, Ewa Westling Olzon (M), Mattias Widén (SD) 

Övriga närvarande 

Disa Hasselberg, Kommunsekreterare, Marie Löfgren, beredskapssamordnare, Jörgen Wilestedt, 

kommunpolis, Mina Hagenvall, hållbarhetschef 

 

Val av justerare 

Anders Pettersson (S) 

Tid och plats för justering 

2022-06-07 klockan 12.00  i Heby folkets hus, B-salen 

Justerade paragrafer 

6- 10  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilén, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Anders Pettersson, justerare 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, sekreterare 

 

Protokollet delges alla nämnder och styrelser som är representerade i rådet. 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Trygghetsrådet 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-06-08 

Datum då anslaget tas ned 

2022-07-06 

Underskrift 

_______________________ 

Disa Hasselberg 
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Innehållsförteckning 
Information från beredskapssamordnare ................................................................................................................................................ 4 

Polisen informerar .............................................................................................................................................................................................. 5 

Medborgarlöftet 2022 ....................................................................................................................................................................................... 6 

Information från styrgruppen för barn och unga ................................................................................................................................. 7 

Nästa möte.............................................................................................................................................................................................................. 8 
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Thr  § 6   

Information från beredskapssamordnare 
 

 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Muntlig information från Marie Löfgren, beredskapssamordnare. 

 

Beredskapssamordnare informerar om kriget i Ukrainas påverkan på säkerheten i Europa och om 
flyktingsituationen och den kommande utvecklingen enligt olika scenarion framtagna av 
Migrationsverket.  

 

Beredskapssamordnare informerar också om det pågående uppdraget från nationell nivå att stärka 
det civila försvaret genom att bygga upp Heby kommuns krigsorganisation. Det handlar bland annat 
om att skapa en ledningsfunktion, sätta en plan och bygga upp en duglig och uthållig organisation. 
Parallellt med det pågår arbetet med att skapa trygghetspunkter och på andra sätt höja beredskapen 
för olika krissituationer. 
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Thr  § 7   

Polisen informerar 
 

 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Statistiken visar att det är lugnare än innan pandemin inom tillgreppsbrotten. Det som är mest 
bekymmersamt är för tillfälligt skadegörelse, bland annat i Östervåla skola. Flest anmälningar görs 
också i Östervåla tätort. Antalet skadegörelsebrott är något högre än under pandemin. Det 
förekommer också mer fylla bland ungdomar i jämförelse med den nedåtgående trend som pågått 
under ett antal år. 

 

Polisens förbyggande arbete handlar mycket om att skapa beredskap inför stora arrangemang och 
antalet remisser med ansökningar om att få hålla offentliga arrangemang är väldigt många. Årets 
stora händelse är annars valet vilket kräver mycket resurser över tid och skapar en ansträngd 
situation för polisen. 

 

En svårighet i det brottsförebyggande arbetet som blivit allt mer påtagligt, är att mycket brottslighet 
har en koppling till Hvb-boenden, eller familjehem, Det är inte ovanligt att det handlar om 
placeringar från andra kommuner vilket gör det svårt för kommunen att jobba förbyggande mot den 
gruppen.  
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Thr § 8    

Medborgarlöftet 2022 
 

 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

I den aktuella lägesbilden för kvartal 2 framkommer det att det finns oro och störningar på olika 
platser i Östervåla. Den beslutade inriktningen är därför att polisen och kommunen samverkar och 
arbetar med trygghetsskapande och kontaktskapande med högre närvaro på olika platser i Östervåla. 

Framöver  har samverkansgruppen som jobbar med medborgarlöftet kommit fram till att de ska 
justera kvartalen i tid för att följa arbetsåret på ett smidigt sätt, och inte följa kalenderårets 
kvartalsindelning till punkt och pricka.  
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 Thr § 9  Dnr   

Information från styrgruppen för barn och unga 
 

 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Ungdomscoacherna jobbar nu med ett extra fokus på att vara i Östervåla och att ha kontakt med 
polisen. De kommer också att samordna sig med närvaroteamet när det sätter igång sitt arbete i 
början av augusti. 

 

Vad gäller tidigare samordnade insatser ingår nu även privata förskolor i samarbetet. 
Barnavårdscentralerna/vårdcentralerna i Heby och Östervåla har också inlett initiativet Barnsäkert2, 
som fångar upp barn och familjer från en mycket tidig ålder. 

 

En annan nyhet är att det pågår en dialog mellan kommunen, Region Uppsala och pastoraten om att 
starta upp en familjecentral. Förslaget är att utgå från två öppna förskolor i kommunen. Och frågor 
om finansiering pågår hos både kommun och region. Önskemålet är  att kunna komma igång lite 
försiktigt under hösten 2022. 
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Thr § 10  Dnr   

Nästa möte 
 

Trygghetsrådets beslut 

 Nästa sammanträde för Trygghetsrådet blir 4 oktober kl. 9, i Tegelbruket på 
kommunkontoret.  

 

 

 

 

 

 

 


