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Plats och tid

Svedala kommunhus, konferenslokal Torup
2018-06-12, kl. 14:00-16:00

Närvarande

Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande,
Ambjörn Hardenstedt (S) kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande
Elisabeth Larsson, kommundirektör
Paul Nilsson, tf lokalpolisområdeschef, Polisen
Mikael Jönsson, säkerhetschef
Anna Borgius, socialchef
Johan Lundgren, utbildningschef kl 14:00-15:00
Kristina Larsen, kanslisekreterare
adjungerad
Venzel Rosqvist, ordförande i samordningsgruppen kl 15:2016:00

Möte i Styrgruppen
1. Förslag på mötesdagar efter sommaren till årets slut 2018
Förslag på mötesdatum för styrgruppen är 2 oktober och 4 december. Styrgruppens möten är
koordinerade med samordningsgruppens möten som bereder och följer upp styrgruppens
möten och beslut. Styrgruppens möten äger rum i Svedala kommunhus.
Beslut: Styrgruppen besluta att träffas följande datum under höstterminen:
Tisdag 2 oktober kl. 14:00-16:00 och tisdag 4 december kl 14:00-16:00
2. Polisen informerar
Tillförordnad lokalpolisområdeschef informerar om den aktuella situationen i kommunen kring
skadegörelse, tillgreppsbrott med mera, och han gör bedömningen att läget är lugnt. Dock har
brott mot innehav av narkotika och rattfylleri ökat något. Detta är den typen av brott som ökar
när polisen är närvarande och mer aktiva i frågan och då uppmärksammas också fler brott.
Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.
3. Samverkansavtal, handlingsplan och medborgarlöfte
Styrgruppen klargör skillnaderna med dessa tre dokument. Styrgruppen har tidigare beslutat
att nuvarande handlingsplan för Rådet för trygghet och folkhälsa ska upphöra. I pågående
handlingsplan är samverkansavtalet med polisen inbakat i handlingsplanen och istället ska
kommunen tillsammans med polisen ta fram ett nytt separat samverkansavtal mellan
kommunen och polisen. Detta samverkansavtal bör följa mandatperioden medan polisens
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medborgarlöfte där kommunen är part bör ha kortare tidsperiod. Kommunen påpekar att det är
viktigt att samarbetet mellan polisen och kommunens trygghetsvärdar fördjupas.
Beslut: Styrgruppen beslutar att notera informationen.
4. Avstämning inför sommaren
Sommaren 2017 var det stökigt på vissa platser i kommunen. Ett antal barn och unga blev
föremål för kommunens öppenvårdsinsatser. Styrgruppen diskuterar hur läget ser ut idag och
beredskapen inför sommaren är god.
Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.
5. Skadegörelse i skogar och andra strövområden i kommunen.
Frågan lyfts om vad man kan göra för att öka kunskapen om allemansrätten. Skadegörelsen
är ett bekymmer och en del av skadegörelsen saknar uppsåt. Styrgruppen samtalar om det
finns andra parter som kan arbeta främjande i dessa frågor.
Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.
6. Förslag på fokusområden och indikatorer till Rådets nya handlingsplan
Styrgruppen beslutade i april 2018 att fokusområden och indikatorer i rådets handlingsplan
ska revideras. Arbetet görs samordningsgruppen.
Samordningsgruppens ordförande presenterar förslaget som samordningsgruppen tagit fram.
På några punkter är samordningsgruppen inte enig varför styrgruppen presenteras två
alternativ och ombeds besluta om inriktning.
Beslut: Styrgruppen beslutar rörande fokusområde Trygghet att förbyggande arbete med
bostadsinbrotten utgår och rörande fokusområde Hälsa ska förebyggande arbete mot rökning
(nikotin) läggas till. Styrgruppen beslutar också att en av indikatorerna under Trygghet ska
vara att kommunen rankas på 10 plats av 58 i en särskild trygghetsmätning. Vidare beslutar
styrgruppen att samordningsgruppen återkommer med förslag till handlingsplan i oktober.
4. Nästa möte
Tisdag 2 oktober 2018 kl 14:00.

Anteckningarna är förda av

Justeras av

Kristina Larsen

Linda Allansson Wester
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