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Återrapport handlingsplan Rådet för trygghet och folkhälsa 

Samordningsgruppen för rådet för trygghet och folkhälsa arbetar efter en lokalt framtagen 

handlingsplan för 2019-2020 med fokusområden och indikatorer. Här följer en återrapport på 

hur arbetet har fortlöpt för 2019.  

Handlingsplanens fokusområden är:  

• att öka människors faktiska och upplevda trygghet  

• att förbättra folkhälsan för barn och unga 0-18 år 

• att motverka våldsbejakande extremism 

• att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa. 

 

Faktisk trygghet 

Målet är att minska den ungdomsrelaterade brottsligheten i kommunen och två indikatorer har 

tagits fram, dels att antalet skadegörelsebrott ska 2019 halveras jämfört med 2017 och dels att 

antalet anmälda brott mot narkotikastrafflagen ska öka 2019 jämfört med 2017. 

Skadegörelsen har inte halverats, det sjönk under 2018 men ökade under 2019. I relation till 

skadegörelse under 2017 har det dock sjunkit.  

Kameror har installerats på Klågerupskolan, Aggarpskolan och Naverlönnskolan samt 

belysning har installerats på Marbäcks förskola. 

Trygghetsvärdarna har strategiskt bytt fokus från bevakning till relationsbyggande insatser 

med ungdomar i kommunen vilket innebär att åtagandet att trygghetsvärdarnas fokus på 

relationsskapande arbete anses vara uppfyllt. Även samarbetet mellan trygghetsvärdarna och 

polisen fungerar mer tillfredsställande efter att områdespolistjänsterna tillsattes under hösten 

2019.  

Informationsutbyte om aktuella händelser genomförs på samordningsgruppens 

sammanstäden och en arbetsgrupp för informationsutbyte har tillsatts.  

Samtliga 4-9-skolor har haft besök av polisens narkotikahundar i förebyggande och 

informationssyfte. Polisens fokusgrupp har genomfört 20 riktade insatser under 2019, i största 

utsträckning civilspaning som till exempel oannonserade skolbesök. 

Upplevd trygghet 

Indikatorn för den upplevda tryggheten följs upp genom polisens trygghetsmätning 2020, 

Region syd ska placera sig bland de tio bästa i regionen. Då trygghetsmätningen ännu inte är 

gjord följs indikatorn upp 2021. I trygghetsmätningen som genomfördes 2019 ser vi att den 
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upplevda tryggheten ökar. Ett åtagande har varit att genomföra en gemensam pressrelease i 

samband med trygghetmätningen. Detta fungerade inte tillfredsställande under 2019 vilket 

samordningsgruppen tar med sig inför trygghetsmätningen 2020. 

Indikatorn att antalet incidenter och kränkande behandlingar inom skolan ska minska 2020 

jämfört med utfallet 2018 har följts upp. Bland årskurs F-9 rapporterade 344 händelser 2018 

och 434 händelser 2019. Anmälningar om hot och våld är det mest rapporterade händelserna 

och vi ser att flickor är mer utsatta än pojkar. Samtlig personal inom skolan har utbildats i 

kränkande behandlingar och vi ser att ökningen av anmälningar är kopplat till större 

medvetenhet hos personalen. Dock ser vi att anmälningar har ökat bland de yngre barnen och 

att yngre barn har ett större normbrytande beteende än tidigare. Samordningsgruppen ser att 

insatser riktade till yngre barn behöver vara ett prioriterat område. Arbetet följs upp i 

Utbildnings systematiska kvalitetsarbete och insatserna sker på enhetsnivå. 

Ökad trygghet i trafiken 

Indikatorn är att nöjd regionindex trygghet ska öka och åtaganden har varit att verka för bättre 

belysning, göra mörka platser ljusare, förbättra otrygga buskage och tunnlar. Vidare har 

åtagande kring att fokusera på upphöjda korsningar där cykelvägar passerar gator där 

trafiksäkerheten indikerar ett behov, använda hastighetstavlor och genomföra 

hastighetsmätningar i trafiken där behov föreligger. Polisen åtog sig att genomföra hastighets- 

och nykterhetskontroller samt identifiera farligt beteende i trafiken utifrån en lokal lägesbild.  

Polisen har under 2019 genomfört 41 riktade trafikkontroller med fokus på nykterhet och 

fortkörning vilket är en ökning från 29 2018. Insatserna renderade 14 rattfyllor, 14 drograttfyllor 

och en mängd hastighetsböter.  

En indikator har varit att byggnationer av gång- och cykelvägar ska öka 2020. Målet att bygga 

minst 500 meter gång- och cykelvägar är uppfyllt för 2019.  

Under året har vi byggt en gång- och cykelväg utmed Börringevägen mellan Storskiftegatan till 

väg 108 och kommer fortsätta att byggas nu mellan väg 108 till nya Coop. En upphöjd 

korsning är byggd vid Nygårds dammar där det området kommer att byggas. En annan 

upphöjd korsning är byggd i Bara på Värbyvägen vid infarten till Torggatan. 

Förbättra folkhälsa för barn och ungdomar i åldern 0-18 år 

Indikatorn att förbättra resultatet avseende mående och stress i folkhälsoundersökningen för 

barn och unga 2020 har fått skjutas till 2021 då Region Skåne har skjutit upp 

enkätundersökningen till nästa år. Projektet Ungas hälsa har avslutats och ett 

lärarstödsmaterial har tagits fram och implementerats i ordinarie verksamhet. På individnivå 

erbjuder BUP och Första linjen insatser och elevhälsan erbjuder ABC-utbildningar för 

föräldrar. Socialtjänsten har en barngruppsverksamhet ”Guldvingen” som genomför två 

grupper årligen, en på vårterminen och en på hösterminen, för barn i känslomässigt sjuka 

familjer som till exempel missbruk, våld i nära relationer eller psykisk sjukdom i familjen.  

54 familjer har erhållit biståndslöst stöd genom socialtjänstens familjeteam. 
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Indikatorn att andelen ungdomar som påbörjar och avslutar nationellt program med examen 

ska öka 2020 mäts först efter skolavslutningen vårterminen 2020. NFU har under 2019 tagit 

fram nya riktlinjer för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret för de ungdomar som 

varken arbetar eller studerar. Resultatet är gott, under 2019 hade verksamheten koll på 

samtliga ungdomar som varken arbetar eller studerar och har erbjudit aktiviteter för de som så 

önskade. Åtagandet att det kommunala aktivitetsansvaret ska inriktas på att få elever tidigt in i 

utbildning anses uppfyllt och åtagandet att studie- och yrkesvägledningen som genomförs ska 

stärkas och utvecklas så att fler elever gör rätt val anses uppfyllt. 

Indikatorn alkohol, narkotika och rökning bland barn och ungdomar ska enligt 

folkhälsoundersökningen minska under 2020 kommer även den att följas upp först 2021 då 

enkäten är framflyttad. ANTD är idag en del av undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet, 

i grundskolan är det ett ämnesövergripande arbete. Elever på NFU har producerat en 

bjudvanefilm som används på föräldramöten och elevhälsoteamet har infört ”elevhälsohäng” 

där man på ett enkelt sätt kan komma i kontakt med kuratorn på skolan. Inom grundskolan har 

ANTD-arbetet varit ett fokusområde i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Indikatorn andelen barn och ungdomar som anser sig ha en meningsfull fritid enligt 

LUPP/Folkhälsoundersökningen ska öka 2020. Kultur och fritid arbetar systematiskt för att 

möta fler ungdomar. Samtliga elever i årskurs 7 och 8 har tagit del av en föreläsning om 

meningsfull fritid samt har besvarat en enkät om de upplever sig ha en meningsfull fritid samt 

om de vill ha hjälp. 93% av de tillfrågade eleverna upplever sig ha en meningsfull fritid och 

samtliga som önskat stöd med sina fritidsaktiviteter har erbjudits individuellt stöd.  

Våldsbejakande extremism (VBE) 

För att uppnå indikatorn värna demokrati kring våldsbejakande extremism (VBE) har en 

utbildningsinsats genomförts och de som genomgick utbildningen har fått ett 

utbildningsmaterial för att kunna genomföra utbildning ute i verksamheterna. 

Samordningsgruppen för rådet för trygghet och folkhälsa genomför under 2020 en lokal 

lägesbild för VBE och arbetar vidare med frågan. 

Det har genomförts utbildning i pågående dödligt våld (PDV) för chefer inom utbildning och 

kultur och fritid samt för kommunens centrala stödfunktioner. Under 2020 kommer fortsatta 

utbildningsinsatser i PDV för kommunens chefer att genomföras.  

Lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa 

Samordningsgruppen för rådet för trygghet och folkhälsa planerar att genomföra en 

gemensam medborgardialog med representanter från polisen och kommunen i samtliga tre 

kommundelar under september 2020. 
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