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Trygghetsrådets protokoll 2023-03-07  

Tid och plats  

2023-03-07 klockan 13:00-16:00 i Tegelbruket, ajournering klockan 14:00-14:10 

Beslutande ledamöter 

Marie Wilén (C) ordförande, Håkan Bengtzon (M), Inga-Lill-Hellgren (S), Mattias Widén (SD), Bo Andersson 

(M) 

Ej tjänstgörande ersättare 

- 

Övriga närvarande 

Sebastian Runbom, kommunsekreterare, Jörgen Wilestedt, kommunpolis, Mina Hagenvall, hållbarhetschef, 

Hanna Röngren, förändringsledare § 7  

Val av justerare 

Håkan Bengtzon (M) 

Tid och plats för justering 

Tisdag 14 mars klockan 10:00 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 

§ 1- 9  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilén, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Håkan Bengtzon, justerare 

 _______________________________________________________________  

Sebastian Runbom, 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 

2023-03-07 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2023-03-14 

Datum då anslaget tas ned 

2023-04-14 

Underskrift 

_______________________ 

Sebastian Runbom 
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§ 1   

Revidering av föredragningslistan 
 

Trygghetsrådets beslut  

Föredragningslistan antas. 
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 § 2 Dnr KS/2018:53 001 

Instruktion för trygghetsrådet 
 

Trygghetsrådets beslut  

 Trygghetsrådet tackar för informationen.  

 

Sammanfattning  

Trygghetsrådets instruktion föredras och diskuteras.  
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 § 3 Dnr KS/2023:43 001 

Ändring av instruktion för trygghetsrådet 
 

Trygghetsrådets beslut  

 Föreslår kommunstyrelsen att ändra instruktionen för trygghetsrådet enligt 

trygghetsrådets förslag.  

 

Sammanfattning 

Trygghetsrådet diskuterar förslaget till ändring av instruktion för trygghetsrådet.  

   

 

Delges 
Kommunstyrelsen  
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 § 4 Dnr Ks/2023:45 106  

Polisen informerar 
 

Trygghetsrådets beslut  

 Tackar för informationen.  

Sammanfattning 

Jörgen Wilestedt, kommunpolis, redogör för läget i Heby kommun.  

Under 2022 var det inte något som stack ut förutom en del skadegörelse under vissa perioder och 

totalt minskade antalet anmälda brott mot brottsbalken. Samtidigt sågs samma tendens i Region 

Mitt och Norduppland, där samtliga kommuner i Norduppland minskade antalet anmälda brott. 

Antalet anmälningar om klotter ökade från låga nivåer till 19 i Heby kommun.  

2023 har inletts på liknande sätt med ett tiotal fler anmälda brott varav över hälften av dessa är 

bedrägerier. Att bedrägerier sticker ut för tillfället är inte unikt för Heby kommun. Företag får 

bluffakturor, men det är framför allt äldre som blir uppringda och uppmanade att logga in på 

bank-ID. En informationskampanj genomförs just nu för att försöka förhindra att folk går på det. 

Även de grovt kriminella har hittat detta och polisen kommer ej kunna komma åt alla. De flesta 

klagomålen som inkommer handlar som vanligt om trafik. 

Situationen i övriga landet påverkar Heby kommun och polisen måste förstärka på platser där det 

behövs. Heby kommun ligger nära Uppsala, Västerås, Gävle och Stockholm och det är dit polisen 

måste skicka personal. Heby kommun måste fokusera på att inte gå samma väg, därför är det 

brottsförebyggande arbetet av stor vikt.  

I fokus just nu är att tillsammans med socialtjänst och skola planera för hur arbetssättet SSPF 

(skola, socialtjänst, polis och fritid) ska implementeras. Arbetssättet går ut på att de olika 

verksamheterna samarbetar för att fånga upp de som kan hamna snett och arbeta mer 

individinriktat. Individens behov identifieras och en grupp sätts ihop efter behoven. Polisen måste 

därför inte alltid vara inblandad. 
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 § 5 Dnr KS/2021:136 106 

Medborgarlöftet 2022 - sammanfattning 
 

Trygghetsrådets beslut  

 Godkänner redovisningen av medborgarlöftet 2022. 

Sammanfattning 

Mina Hagenvall och Jörgen Wilestedt sammanfattar medborgarlöftet 2022.  

Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland lovar 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 baseras på utvärdering av tidigare arbete och 

erfarenheter.  

 De kvartalsvisa inriktningar som beslutas ska ha fortsatt fokus på barn, ungdomar och unga 

vuxna. 

Fyra gemensamma lägesbilder har genomförts och utifrån dessa har det beslutats om kvartalsvisa 

inriktningar. Arbetet har genomförts i samverkan mellan kommunen och polisen och beslut om 

inriktningar har tagits av Styrgruppen för social hållbarhet. Fokus har varit på barn, ungdomar 

och unga vuxna. Utveckling av arbetssättet ska ske brett och baseras på utvärdering av tidigare 

arbete och erfarenheter. 

Lägesbilderna har bland annat fångat upp: 

 Förekomst av droger på olika platser i kommunen.  

 Oro och störningar på olika platser i Östervåla tätort. 

 Barn och ungdomar samlas vid vissa platser där det t.ex. kan förekomma våld, övrigt 

normbrytande beteende, bränder, skadegörelse, klotter och alkohol- drogintag i 

kommunen. Under våren har det varit en högre förekomst av normbrytande beteenden i 

Östervåla tätort.   

 Oro och tendenser till våld och skadegörelse vid Heby skola.  

 

Beslutade inriktningar under 2022: 

 Polisen vistas mer där ungdomar finns.  

 Polis, socialtjänst och skola ser över hur arbetet kan utvecklas när det gäller ungdomar som 

befinner sig i riskzon för att begå narkotikarelaterade brott.  

 Polisen och kommunen samverkar och arbetar trygghetsskapande och kontaktskapande 

med högre närvaro på olika platser i Östervåla. 

 Kommunen och polisen identifierar platser där barn och ungdomar befinner sig under 

sommaren och arbetar uppsökande och kontaktskapande. Ett extra fokus ligger på 

Östervåla tätort. 
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 Under sommaren sker också uppföljningar mellan parterna så att den uppsökande 

verksamheten kan styras till rätt platser om behoven ändras.  

 Polisen och Heby skola har en tät dialog och polisen besöker både skolan och fritidsklubben 

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.  

 

Jämför vi oss med många andra ställen är det en låg förekomst av brott och oro i Heby kommun. 

Vi måste jobba med att en rekryteringsgrund inte ska skapas. Därför måste vi vara där 

ungdomarna befinner sig. Ungdomarna i Heby kommun är i överlag bra och det är kul att möta 

dem, menar Jörgen Wilestedt. EPA-ungdomar (motorburen ungdom) fungerar rätt så väl i Heby 

kommun. De kan dock låta och vara lite farliga i trafiken.  
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 § 6 Dnr KS/2022:99 106 

Medborgarlöftet 2023 
 

Trygghetsrådets beslut  

 Anta medborgarlöftet för 2023.  

 

Sammanfattning 

Mina Hagenvall och Jörgen Wilestedt redogör för medborgarlöftet 2023.  

Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland lovar 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 baseras på utvärdering av tidigare arbete och 

erfarenheter.  

 De kvartalsvisa inriktningar som beslutas ska ha fortsatt fokus på barn, ungdomar och unga 

vuxna.  

 Under 2023 ska fler företag och föreningar anslutas till lägesbildsarbetet. 

 

De inriktningar man beslutat om för första kvartalet är följande: 

Det förekommer en hel del kränkningar och brott som begås på sociala medier. Konflikter i 

skolan som finns kan härledas till konflikter på sociala medier. Polisen och skolan samverkar för 

att bland annat kunna möta elever i detta. 

Medborgarlöftet utgår från de två gemensamma effektmålen:  

Barn och unga 

”Med gemensamma krafter ska vi öka barn och ungas välbefinnande och därmed ge bättre 

förutsättningar för måluppfyllelse i skolan”. 

Unga och unga vuxna (16-29 år) 

”Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som 

samhällsmedborgare.” 
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 § 7   

Information från hållbarhetschefen 
 

Trygghetsrådets beslut  

 Tackar för informationen.  

 

Sammanfattning  

Mina Hagenvall och Hanna Röngren, förändringsledare redogör för information från 

hållbarhetsenheten. 

För att komma till rätta med utmaningarna som presenterades i tidigare paragraf är exempel på 

aktiviteter:  

 Familjecentral 

 BarnHälsoTeam/ BarnSäkert  

- har varit mycket uppskattat och väl använt av förskolor 

 Närvaroteam 

 COPE Föräldraskapsstöd  

- Samtliga anger att relationen till barnen blivit bättre efter kursen 

- Samtliga anger även att det varit mycket bra att träffa och samtala med andra föräldrar 

- Barn i åldrarna 0-13år, majoriteten mellan 3-7år – tidiga insatser, tidigt i ålder 

- Möjligheten att utbilda i COPE tonår undersöks då det finns ett behov av det. 

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

 Hebygårdars våldsförebyggande arbete ”Huskurage” 

 Information i hyresfastigheter, nyhetsbrev och på hemsidan 

 Information på kommunens hemsida 

 Utbildning av Hebygårdars personal 

 Bevakar och förbereder inför ny lag om kommuners ansvar rörande brottsförebyggande 
arbete.  

 Våld i nära relationer – kartläggning 

 Danskraft  

 Ungdomscoacherna som varit igång i 1.5 år. De opererar i mellanrummet mellan kultur- och 

fritidssektorn och socialtjänsten. Finansieras av sociala investeringar.  

 Hälsoäventyret  

- Drivs av region Uppsala och Heby kommun är inte en del av det just nu men vi 

undersöker om de kan användas fullt ut eller i vissa delar. 

 Portalen för livslångt lärande, arbetar med att ge stöd till individer som behöver stöd för att 

komma ut i utbildning 

 FARK (fysisk aktivitet på recept kommun) 

 Feriepraktik 
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 Systematiskt lägesbildsarbete, BF 

 Översyn och utveckling av SoPoFriSko  SSPF 
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 § 8   

Information och rapporter 

Ingen ytterligare information föreligger.   
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 § 9   

Nästa möte 
 

Trygghetsrådet kommer överens om att nästa möte äger rum 2 maj klockan 9 på 

kommunkontoret, Heby. 

 

 

 

 

 

 


