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Trygghetsrådets protokoll 2022-11-22  

Tid och plats  

2022-11-22 klockan 09:00-12:00 i Tegelbruket, kommunkontoret 

Beslutande ledamöter 

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

Pettersson (S), Karl-Arne Larsson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Margaretha Gadde-Jennische (M) 

Övriga närvarande 

Disa Hasselberg, Kommunsekreterare 

Sebastian Runbom, Kommunsekreterare 

Maria Clark, närvaroteam 

Anna-Carin Sandin, närvaroteam 

Mina Hagenvall, hållbarhetschef 

 

Val av justerare 

Karl-Arne Larsson 

Tid och plats för justering 

2023-01-10 klockan 10 i Kommunkontoret, Tingsgatan 11 

Justerade paragrafer 

§ 15- 18  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilén, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Karl-Arne Larsson, justerare 

 _______________________________________________________________  

Sebastian Runbom, kommunsekreterare 

 

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 

2022-11-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2023-01-12 

Datum då anslaget tas ned 

2023-02-03 

Underskrift 

_______________________ 

Sebastian Runbom, sekreterare 
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Thr § 15 Dnr KS/2020:33 106 

Polisen informerar 
 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Jörgen Wilestedt, kommunpolis, informerar om att året har varit relativt lugnt och att trenden med 
färre anmälda brott mot brottsbalken håller i sig och är lägre än de senaste 5 åren. Våldsbrotten 
minskar och tillgreppsbrotten har minskat 4 år i rad.  

Trots en nedgång förra året så ökar däremot antalet skadegörelser som nu visar den högsta siffran på 
5 år. De problem som Östervåla skola haft med skadegörelse ser vi nu på Heby skola. Det 
förekommer även mer klotter i Heby tätort.  

Heby kommun påverkas dessutom av den ansträngda situationen i Mellansverige som leder till 
skjutningar och mord, vilket betyder att polisens resurser flyttas till de områden där de behövs som 
mest. Detta påverkar polisens närvaro i Norduppland negativt. För att denna problematik ej ska flytta 
till Heby så är det förebyggande arbetet viktigare än någonsin.  

Polisen har genomfört en trygghetsmätning bestående av 1000 enkäter skickade till boende i Heby 
kommun där det inkom 600 svar. Resultatet ser i överlag positivt ut i jämförelse med andra 
kommuner och Hebyborna känner sig tryggare än landet i genomsnitt.  

 

Delges 
Kommunpolisen 
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Thr § 16 KS/2021:136 106 

Medborgarlöfte 2022, uppföljning 
 

Trygghetsrådets beslut 

 Trygghetsrådet tackar för informationen och godkänner återrapporteringen. 

 

Sammanfattning 

Under denna period har 4 gemensamma lägesbilder genomförts och utifrån dessa har kvartalsvisa 
inriktningar beslutats om. Arbetet har genomförts i samverkan mellan kommunen och polisen och 
beslut om inriktningar har tagits av Styrgruppen för social hållbarhet. Fokus har fortsatt varit på 
barn, ungdomar och unga vuxna. 

Lägesbilderna har bland annat fångat upp förekomst av droger, oro och störningar i Östervåla tätort, 
att barn och ungdomar samlas och har ett normbrytande beteende som till exempel skadegörelse. 

 

 

Delges 
Kommunpolisen 
Hållbarhetschef 
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Thr § 17 Dnr KS/2022:99 106 

Medborgarlöfte 2023 
 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 
 
Sammanfattning  

Förslaget är att fortsätta med gemensamma systematiska lägesbilder som ligger till grund för beslutade 
kvartalsvisa inriktningar samt fortsätta arbetet med att inkludera föreningar och näringsliv. Förslagsvis ska 
fokus flyttas till brott som begås i hemmet och ett samarbete med en kriminolog har inletts för att kartlägga 
situationen i kommunen. 

Beslut om medborgarlöfte tas vid nästa sammanträde.  

 

 

Delges 
Hållbarhetschef 
Kommunpolis 
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Thr § 18   

Information från hållbarhetschefen och närvaroteamet 
 

Trygghetsrådet tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Hållbarhetschefen redogör för exempel på brottsförebyggande arbete som utförts under 2022: 

 Hebygårdars våldsförebyggande arbete ”Huskurage”. 

 Informationskampanjer om bl.a. hedersrelaterat våld och brott i nära relationer. 

 Initierat översyn rörande brott som begås i hemmet. 

 Översyn av arbetsgruppen SoPoFriSko    SSPF. 

 

Närvaroteamet består av Anna-Carin Sandin samt Marie Clark och arbetar med barn och ungdomar från 
förskoleklass till årskurs 9. Syftet med närvaroteamet är att stötta elever med hög eller fullständig skolfrånvaro 
att fullgöra sin skolgång. 

Närvaroarbetet har fått ett gott mottagande och genererat positiva effekter i form av att familjer vågar ta mer 
stöd från öppenvården och att eleverna är närmare en skolgång samt börjar få framtidstro. 

Det visade sig efter utredning att barnen med hög frånvaro även är särskilt begåvade och har vid rätt motivation 
och stöd, förmågan att erhålla höga betyg. 

 

 

Delges 
Närvaroteamet 
Hållbarhetschefen 

 

 

 


