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Plats och tid Mötet sker med deltagande på distans för samtliga närvarande 

2020-12-10, kl. 14:00-15:25 

Närvarande Linda Allansson Wester (M), kommunalråd, ordförande 

Ronny Johnsson (SD), oppositionsråd  

Ambjörn Hardenstedt (S), oppositionsråd 

Johan Lundgren, kommundirektör 

Lars-Gunnar Björnqvist, chef LPO Trelleborg  

Mikael Jönsson, säkerhetschef 

Leena Berlin Hallrup, socialchef  

Fredrik Aksell, utbildningschef 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef  

Kristina Larsen, utredare 

 

Inbjudna:  

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid 

Louise Sandell, kommunikationschef  

Paul Nilsson, tillträdande kommunpolis, Svedala kommun 

Möte i Styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa 

1. Polisens trygghetsmätning   

Trygghetsmätningen genomförs varje år. Trygghetsmätningen är en sammanställning över 

boendes upplevelse av trygghet. Buskörningar med moped/mc uppfattas av kommunens 

invånare som ett av de största problemen i kommunen och ungdomsgäng som bråkar och 

stör. Man upplever även trafikproblematik, särskilt med fortkörningar.  

Den faktiska utsattheten för brott är låg och framför allt när det gäller fysiskt våld. 

Benägenheten att anmäla brott har ökat, vilket är positivt. 

Beslut: Styrgruppen konstaterar att kommunen har mycket goda resultat och att 

trygghetsmätningen ska användas som underlag för att bygga vår gemensamma lägesbild och 

för att ta fram lämpliga åtgärder/insatser.   

2. Samordningsgruppens handlingsplan för 2021-2022 

Styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa har beslutat att under innevarande 

mandatperiod ska rådets övergripande fokusområden och målen för trygghet och folkhälsa 

vara: 

• att öka människors faktiska och upplevda trygghet 

• att förbättra folkhälsan för barn och unga 0-18 år 
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• att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa 

• att motverka våldsbejakande extremism. 

Samordningsgruppen tog fram en handlingsplan utifrån dessa fokusområden för perioden 

2019-2020. Handlingsplanen för den perioden har redan redovisats styrgruppen.  

Samordningsgruppen har under hösten 2020 tagit fram ett förslag på handlingsplan för 2021-

2022. Några av åtaganden ligger kvar från förra handlingsplanen och det är lagt till fem förslag 

på nya åtaganden. 

Förslag på nya åtaganden 2021-2022 

1. Trygghetsvandring utifrån barn- och ungdomars perspektiv, som finns under målet 

Upplevd trygghet. 

2. Trafiksäkerheten för skolbarn i åldern 6-16 i Svedala kommun ska öka. Detta kan 

ske genom olika initiativ för att främja att föräldrar cyklar eller går i större utsträckning 

med sina barn till och från förskolan, skolan och fritidshem. Grundskolorna kommer 

arbeta med tema trafikundervisning under 2021-2022; detta i samarbete med aktörer 

som polisen och Gata-park personal, som finns under målet Ökad trygghet i trafiken. 

3. Vid valåret 2022 ska samordningsgruppen aktualisera frågan kring samtalston i det 

offentliga rummet, som finns under målet VBE (Våldsbejakande extremism). 

Samordningsgruppen har efter genomförd lokal lägesbild, efter den kunskapshöjande 

konferensen om VBE som genomfördes februari 2020, konstaterat att situationen är 

lugn och att likande utbildning om VBE ska bör genomföras vart tredje år. 

4. Lokala nätverk genomförs i form av medborgardialoger, som finns under målet 

Lokala nätverk.  

5. Svedala kommun erbjuder föräldrastöd med målet att främja barn och ungdomars 

hälsa. Utbildning arrangerar ABC föräldraträffar, socialtjänsten erbjuder rådgivande 

samtal, som finns under målet Förbättrad hälsa för unga 0-18 år.  

Styrgruppen ställer sig positiv till handlingsplanen för 2021-2022. Det finns en samsyn och 

handlingsplanen överensstämmer med strategier såsom säker skolväg och stärka 

föräldraskapet.  

Beslut: Styrgruppen godkänner samordningsgruppens handlingsplan för 2021-2022.  

3. Samordningsgruppens förslag på organisationsförändringar 

Samordningsgruppen har sett över Rådet för trygghet och folkhälsas styrdokument. 
Den tidigare chefen på IFO var ordförande i samordningsgruppen. Någon månad innan han 
slutade övergick uppdraget till områdeschef för Kultur och fritid att leda gruppen i egenskap av 
vice ordförande.  
 
Samordningsgruppen föreslår följande: 
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• Förslaget är att ordförande blir områdeschef Kultur och fritid. 
• Vice ordförande blir områdeschef Individ- och familjeomsorgen, Arbete och integration, 

Biståndshandläggning, SoL/LSS. 
• Ledamot i egenskap av rektor på gymnasium och grundskola utgår, på grund av 

organisationsförändringar på Utbildning. Ledamot blir områdeschef Grundskola, 
grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning. 

• Ledamot från trygghetsvärdarna är ansvarig för säkerhetsfrågorna 
• Sekreteraren i gruppen har bytt titel och är numera utredare. 
 
I övrigt har dokumentet justerats språkligt och nya dokument har lagts till sist i handlingen.  
 
Beslut: Styrgruppen godkänner samordningsgruppens förslag på ordförande och vice 
ordförande för samordningsgruppen samt övriga justeringar.  
 

4. Missbruk bland ungdomar och unga vuxna i Svedala.  

Socialchefen är föredragande och informerar om ungdomars missbruksvanor, kommunens 

Öppenvårdsteams arbete med bland annat 12-stegs behandling med återfallsprevention, hur 

trenden om missbruk ser ut i Sverige och hur det ser ut i Svedala. Det finns likheter.  

Antalet unga missbrukare (18-25 år) i Svedala kommun som söker hjälp har ökat och antalet 

inledda barn och ungdomsutredningar har också ökat. Socialchefen redogör för de åtgärder 

som vidtagits och som planeras, däribland anställa personal inom missbruksbehandling.  

Styrgruppen diskuterar hur man kan arbeta mer förebyggande och den upplevda ökade 

tillgängligheten av droger.  

Beslut: Styrgruppen konstaterar att detta är en viktig fråga att följa.  

5. Polisen informerar  

Lokalpolisområdeschefen informerar om lyckade insatser rörande narkotika i Svedala och 

Klågerup och om hur polisen arbetar förebyggande för att bekämpa narkotikaförsäljning.   

Polisen har arbetat med trafiksäkerheten och genomfört cirka 15 kontroller, där polisen utskrev 

25 böter. Polisen väljer platser utifrån tips från medborgare. Polisen har ökat sin synlighet med 

riktade trygghetsskapande åtgärder såsom fotpatrullering i Svedala tätort och i Bara. Polisen 

informerar om kommande arbete med drönarbevakning av inbrottstyngda områden.    

 

Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 

 

Minnesanteckningarna justeras av    

 

Linda Allansson Wester   


