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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  NOTAT 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Svedala kommunhus, sal Aggarp  

2022-11-15, kl. 14:00-16:00 

Närvarande Linda Allansson Wester (M), kommunalråd, ordförande 

Ronny Johnsson (SD), oppositionsråd  

Lars-Gunnar Björnqvist, chef LPO Trelleborg  

Leena Berlin Hallrup, socialchef  

Fredrik Aksell, utbildningschef,  

Teresa Fridell, stabschef  

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid, ordförande 

samordningsgruppen 

Kristina Larsen, utredare, utredare, sekreterare 

Minnesanteckningar från möte 15 november 2022 i  
Styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa 

1. Återrapport av samordningsgruppens arbete enligt handlingsplan 
2021-2022.  

 
Samordningsgruppens ordförande presenterar resultatet. Flertalet mål är uppfyllda, men tre 
mål är ej uppfyllda; orsakerna till att målen ej kunnat uppfyllas redogörs även i rapporten.  
Handlingsplanens fokusområden/mål är: att öka människors faktiska och upplevda trygghet, 
att förbättra folkhälsan för barn och unga 0-18 år; att motverka våldsbejakande extremism 
samt att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa. 
 
Styrgrupppen beslutar:  

• att godkänna innehållet rapporten, men anser att rapporten är svårläst eftersom det inte 
tydligt framgår åtagandens formuleringar som återrapporteras,   

• att Rådets sekreterare får i uppdrag att komplettera rapporten med efterfrågade 
upplysningar, samt  

• att Kommunledningsgruppen uppdras att återkoppla på riktlinjen till kamerabevakning som 
samordningsgruppen tagit fram.   

2. Samordningsgruppens förslag på ny handlingsplan 2023-2026 

 
Samordningsgruppens sekreterare presenterade handlingsplanens struktur: först kommer 
lägesbilden, därefter avsnitt om målarbete, ny lagstiftning om brottsförebyggande samarbete 
samt på de återstående sidorna finns handlingsplanens åtgärder.  
Styrgruppen diskuterade handlingsplanens aktiviteter; de är många. Förslagen på aktiviteter 
hänger ihop med Svedala kommuns lägesbild och därför måste aktiviteterna vara breda. 
Svedala kommun har en fin lägesbild - det finns inget som avviker som skulle kräva en 
kraftsamling. Kommunen och polisen behöver samverka och göra insatser på bred front för att 
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behålla denna lägesbild i kommunen. Polisområdeschefer ser handlingsplanen som ett 
underlag för den kommande samverkansöverenskommelsen. 
 
Styrgruppen beslutar:  

• att styrgruppen har tagit del av informationen,   

• att kommunledningsgruppen behandlar förslaget på handlingsplan innan nästa 
styrgruppsmöte, samt 

• att samordningsgruppen bearbetar handlingsplanens texter för att beskriva målstyrningen 
bättre.  

3. Polisen informerar   

 
Lokalpolisområdeschefen informerar om resultatet i årets Trygghetsmätning (TM). Det som 
mätts är den upplevda tryggheten. Den faktiska tryggheten har polisen i sin brottsstatistik och 
polisens iakttagelser. Trygghetsmätningens resultat visar på en positiv utveckling. På 
kommunbasis ser vi en mycket positiv utveckling sedan 2013. Det som avviker är ungdomar i 
grupp som vistas utomhus kvällstid och skadegörelse, dock har buskörningen gått ner.  
Styrgruppen diskuterar resultatet trygghetsmätningens olika kategorier, däribland otrygghet i 
näringslivet.  
Lokalpolisområdeschefen informerar kort om lagstiftningsförslaget om kommuners 
brottsförebyggande arbete. 
 
Styrgruppen beslutar:  

• att styrgruppen har tagit del av informationen,  

• att Stabschefen tar med sig frågan om hur man kan arbeta med öka tryggheten inom 
näringslivet i kommunen.  

4. Ny ordförande i rådets samordningsgrupp  

 

Sedan i somras har kommunen en ny tjänst, Säkerhets- och beredskapschef. Stabschefen 

framlägger förslaget att funktionen säkerhets- och beredskapschef ska ha ordförandeposten i 

samordningsgruppen och att områdeschefen för kultur- och fritid är fortsatt ledamot i 

samordningsgruppen. Områdeschefen (Individ- och familjeomsorgen och Biståndshandläggning, 

SoL/LSS) är fortsatt vice ordförande.  

 
Styrgruppen beslutar:  

• att ordförandeposten i samordningsgruppen ska innehas av Säkerhet- och 
beredskapschefen. 

 

Minnesanteckningarna justeras 

 

_________________________________ 

Linda Allansson Wester 


