Samordningsgruppens handlingsplan 2021-2022 för trygghet och folkhälsa
Fokusområden och indikatorer för samordningsgruppen för trygghet och folkhälsa
Mål

Indikatorer

FAKTISKT TRYGGHET

Antal skadegörelsebrott ska minska Utreda och vid behov utöka kameraövervakning på kommunala verksamheter.
jämfört med föregående mätning.

Minskad
ungdomsrelaterad
brottslighet

Åtaganden

Samordningsgruppen

Trygghetsvärdarnas arbete med relationsskapande arbetssätt med
kommuninvånare fördjupas.

Trygghetsvärd

Polisens och trygghetsvärdarnas sammanträder för informationsutbyte 1
ggr/mån. 4-6 ggr om året sammanträder kommunpolis, Ungas fritid,
socialtjänsten, Svedalahem samt trygghetsvärdar.

Kommunpolis, Trygghetsvärd

Informationsutbyte om aktuella händelser på samordningsgruppens
sammanträden. (Rundan)

Samordningsgruppen

Antal anmälda brott mot
Polisens narkotikahundar har aktiviteter på skolor.
narkotikastrafflagen ska öka jämfört
med föregående år.
Polisen ökar sina insatser i kommunen.
Imformationsutbyte om aktuella händelser på samordningsgruppens
sammanträden. (Rundan)
UPPLEVD TRYGGHET

Ansvar

Svedala kommun ska i Polisens
Informationsinsatser och kunskapsspridning till medborgarna att Svedala
trygghetsmätning 2020, Region Syd kommun är en trygg kommun.
placera sig bland de 10 bästa i
regionen.
Trygghetsvandring utifrån barn- och ungdomars perspektiv

Kommunpolis
Kommunpolis
Samordningsgruppen
Områdeschef Kultur och
Fritid, Kommunpolis

Områdeschef Kultur och
fritid, Kommunpolis

Antalet incidenter och kränkande
I grundskolans systematiska kvalitetsarbete finns ett åtagande att minska antalet Områdeschef Grundskola,
behandlingar inom skola ska minska incidenter och kränkande behandlingar. En gång per termin analyserar
grundsärskola, gymnasium
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2021 jämför med utfallet 2018.
ÖKAD TRYGGHET I
TRAFIKEN

verksamheterna utfallet av incidenter och kränkande behandlingar. Utifrån
analysen vidtar respektive enhet åtgärder.

och vuxenutbildning

Nöjd regionsindex trygghet ska öka Verka för bättre belysning, göra mörka platser ljusare, förbättra otrygga buskage Gatu- och parkchef
och tunnlar.
Trafiksäkerheten för skolbarn i åldern 6-16 i Svedala kommun ska öka genom att:
- föräldrar cyklar eller går i större utsträckning med sina barn till och från
förskolan, skolan och fritidshemmet
- grundskolorna kommer arbeta med tema trafikundervisning under 2021-2022;
detta i samarbete med aktörer som polisen och Gata-park personal.

Områdeschef Grundskola,
grundsärskola, gymnasium
och vuxenutbildning, Gatuoch parkchef, kommunpolis

Upphöjda korsningar där cykelvägar passerar gator där trafiksäkerheten indikerar Gatu- och parkchef
ett behov. Fokus på oskyddade trafikanter

FÖRBÄTTRA
FOLKHÄLSA FÖR BARN
OCH UNGDOMAR I
ÅLDERN 0-18 ÅR

Förbättrade resultat avseende
mående och stress i
folkhälsoundersökningen för barn
och unga 2021

Använda hastighetsmätningar samt hastighetstavlor i trafiken där behov
föreligger, sker i samarbete med trafiksäkerhetsgruppen.

Gatu- och parkchef,
Kommunpolis

Polisen genomför hastighets- och nykterhetskontroller samt identifierar farligt
beteende i trafiken utifrån lokal lägesbild, sker i samarbete med
trafiksäkerhetsgruppen.

Kommunpolis, gatu- och
parkchef

Efter analys av folkhälsoundersökningen 2016 valdes ungas nätvanor, stress och Områdeschef Grundskola,
mående som prioriterade områden. Arbete fullföljs enligt plan och utvärderas i grundsärskola, gymnasium
samband med folkhälsoundersökningen 2021. Nya åtagande tas fram utifrån
och vuxenutbildning
resultat från folkhälsoundersökningen samt andra mätinstrument gällande
folkhälsa för barn och ungdomar, t.ex. skolsköterskors hälsosamtal, LUPP,
skolinspektionens mätningar.

Andel ungdomar som påbörjar och
avslutar nationellt program med
examen ska öka jämfört med
föregående år.

Alkohol, narkotika och rökning
bland barn och ungdomar enligt
folkhälsoundersökningen ska
minska mot föregående mätning

Svedala kommun erbjuder föräldrastöd med målet att främja barn och
ungdomars hälsa. Utbildning arrangerar ABC föräldraträffar, socialtjänsten
erbjuder rådgivande samtal.

Områdeschef Grundskola,
grundsärskola, gymnasium
och vuxenutbildning,
Områdeschef Individ- och
familjeomsorgen, Arbete och
integration,
Biståndshandläggning,
SoL/LSS

Att ständigt utveckla verksamheterna så att alla elever som slutar grundskolan
ska vara behöriga till ett nationellt program.

Områdeschef Grundskola,
grundsärskola, gymnasium
och vuxenutbildning

Det kommunala aktivitetsansvaret ska inriktas på att få elever tidigt in i
Områdeschef Grundskola,
utbildning. Samarbetet mellan Arbete och integration och NFU ska utökas för att grundsärskola, gymnasium
få fler elever tidigt in i arbete eller utbildning.
och vuxenutbildning,
Områdeschef Individ- och
familjeomsorgen, Arbete och
integration,
Biståndshandläggning,
SoL/LSS
Studie- och yrkesvägledningen som genomförs ska fokusera på att minimiera
antalet omvalselever.

Områdeschef Grundskola,
grundsärskola, gymnasium
och vuxenutbildning

Grunskolorna 4-9 i Svedala kommun arbetar förebyggande genom
ämnesövergripande arbete inom kunskapsområden tobak, alkohol och andra
droger.

Områdeschef Grundskola,
grundsärskola, gymnasium
och vuxenutbildning

Svedala gymnasieskola arbetar förebyggande mot alkohol, narkotika, tobak och
dopning.

Områdeschef Grundskola,
grundsärskola, gymnasium
och vuxenutbildning

Polisens narkotikahundar har aktiviteter på skolor.

Kommunpolis

VÅLDSBEJAKANDE
EXTREMISM (VBE)

LOKALA NÄTVERK

Andelen barn och ungdomar som
anser sig ha en meningsfull fritid
enligt LUPP /
Folkhälsoundersökningen ska öka
jämfört med föregående mätning.

Kultur och fritid arbetar systematiskt för att möta fler ungdomar. Aktiviteter sker Områdeschef Kultur och fritid
på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Värna demokratin kring
våldbejakande extramism.

Efter genomförd lokal lägesbild (december 2020) genomförs utbildning vart
tredje år. Vid valåret 2022 aktualiserar samordningsgruppen frågan kring
samtalston.

Samordningsgruppen

Alla verksamhetsområden tar fram egna aktiviteter vid behov för att förebygga
våldsbejakande extramism utifrån aktuell lokal lägesbild.

Samordningsgruppen,
kommunpolis

Utbilda personal som utbildar för respektive verksamhet. (Vård och omsorg)

Samordningsgruppen

Polisen informerar samordningsgruppen om aktuellt läge.

Kommunpolis

Lokala nätverk genomförs i form av medborgardialoger

Områdeschef Kultur och fritid

Lokala nätverk kring trygghet och
folkhälsa

