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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  NOTAT 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Svedala kommunhus, sal Börringe  

2022-12-06, kl. 14:00-16:00 

Närvarande Linda Allansson Wester (M), kommunalråd, ordförande 

Ambjörn Hardenstedt (S), oppositionsråd 

Lars-Gunnar Björnqvist, chef LPO Trelleborg  

Johan Lundgren, kommundirektör 

Leena Berlin Hallrup, socialchef  

Fredrik Aksell, utbildningschef, punkt 1 

Mikael Jönsson, räddningschef 

Karl Dannestam, säkerhet- och beredskapschef  

Kristina Larsen, utredare, sekreterare 

Minnesanteckningar från möte 6 december 2022 i  
Styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa 

1. Godkännande av rådets styrdokument 2023-2026  

 
Styrgruppen går igenom de fyra styrdokument som samordningsgruppen lagt fram för beslut. 
Styrgruppen enas om att vid dagens möte gå igenom Lägesbild 2022, Åtgärdsplan 2023-2026 
samt Samverkansöverenskommelsen 2023-2026. Riktlinjerna för rådet vill styrgruppen 
behandla vid ett annat möte.  
 
Kommunikation Styrgruppen diskuterar vikten av att kommunicera trygghet och det är viktigt 
att det kommer med i samordningsgruppens återrapportering för 2023.   
 
Lägesbild 2022 Styrgruppen enas om att texten kompletteras med konstaterandet att Svedala 
kommun inte har någon etablering av kriminella nätverk eller organiserad brottslighet.  
 
Åtgärdsplan 2023-2026 Styrgruppen enas om att lägga till flera aktiviteter i inom avsnitten om 
Psykisk ohälsa, Kamerabevakning, Minska skadegörelse, Brottsförebyggande arbete mot 
särskilt utsatta, Trygg trafik samt Trygghetsskapande arbete genom dialog och föreläsningar, 
samt företa några förtydligande och redaktionella ändringar i några av de nämnda avsnitten.  
 
Samverkansöverenskommelsen som ska undertecknas av kommun och polis är klar. 
Styrgruppen konstaterar att kommunen och polisen ser samma saker i Lägesbilden och är 
överens om aktiviteterna i Åtgärdsplanen.  
 
Styrgruppen beslutar:  

• att kommunikation för upplevd trygghet ska det rapporteras i uppföljningen 2023,  

• att godkänna Lägesbild 2022, efter komplettering med några meningar.  

• att godkänna Åtgärdsplanen 2023-2026, efter införande av flera aktiviteter och redigering 
av textavsnitt. Samordningsgruppen ska klargöra dokumentet med dagens ändringar. 

• att samverkansöverenskommelsen kan undertecknas efter kommunstyrelsens beslut.  
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2. Polisen informerar  

 
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 
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 visar en presentation om resultatet i projekt som Svedala kommun 
och polisen deltar i: Öppna drogscener, där Länsstyrelsen är sammankallande.  
Svedala kommun är med i projektet för att dela sin erfarenhet med andra skånska kommuner 
om hur man kom till livs med en öppen drogscen i centrala Svedala tätort genom att polisen 
samarbetade med flera parter såsom fastighetsägare, näringsidkare, boende och kommun.  
Det viktiga har varit det brottsförebyggande arbetet, men också det främjande arbetet med att 
befästa den god platsen. Framgångsfaktorn har varit att titta på vad man har i sin lägesbild, 
analysera och planera vad man kan göra åt det.  
Styrgruppen tycker att det är mycket bra och intressant redovisning hur man arbetat.  
 
Styrgruppen beslutar:  

• att styrgruppen har tagit del av informationen.  
 

 

Minnesanteckningarna justeras 

 

_________________________________ 

Linda Allansson Wester 


