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Möte i Styrgruppen
1. Polisen informerar
Kommunpolisen informerar om uppfyllda resultat för medborgarlöftet för andra kvartalet.
Antalet timmar i det brottsförebyggande arbetet ligger i fas. Polisen har också haft några
bekymringssamtal med några unga. Ett bekymringssamtal är förebyggande samtal och görs i
samarbete med skola och socialtjänst. Ett antal trafikkontroller har också genomförts.
Styrgruppen diskuterar inbrottsstatistiken i kommunen och sammanfattar att å ena sidan kan
man se att det har ökat, men å andra sidan är det för tidigt att påstå att det är ett trendbrott.
Detta på grund av att år 2016 var ett år med låg inbrottsstatistik - den lägsta på fem år.
Styrgruppen tar fram förslag på åtgärder, vilket resulterar i att kommunikationsenheten ska
med stöd av kommunpolisen publicera artiklar i SvedalaNytt och sociala medier om bland
annat möten om grannsamverkan, hur man kan stöldskyddsmärka sina ägodelar med osynligt
DNA, samt upplysa om vad man bör tänka på nu när den mörka årstiden är på väg för att
förhindra inbrott.
Styrgruppen beslutar att kommunikationsenheten i samarbete med kommunpolisen och
räddningschefen, publicerar en rad artiklar i SvedalaNytt så väl som i sociala media om vad
kommunens invånare själv kan göra för att förebygga inbrott.
2. Deltagande i Kommunpolisdagen 12 oktober i Ronneby
Styrgruppen beslutar att Svedala kommun närvarar med två representanter:
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och folkhälsosamordnaren.
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3. Lokala nätverk – lägesrapport
Styrgruppen informeras om sommarens händelser. Det har varit lite ungdomshäng i Svedala
tätort och i Bara som har kunnat uppfattas som stökigt. Polisen och trygghetsvärdarna har
varit där.
Mötena i de lokala nätverken startar upp för höstterminen och Svedala har nyligen haft sitt
första möte. Styrgruppen diskuterar uppdraget man gav vid förra mötet om hur de lokala
nätverken kan utvecklas.
4. Våldsbejakande extremism – kontaktpersoners uppdrag
Styrgruppen diskuterar vad som ska ingå i uppdraget som kommunens kontaktperson i frågor
som rör våldsbejakande extremism har fått. Vid förra mötet i juni utsågs kommunens
kontaktperson. Initialt anser styrgruppen att kommunens kontaktperson i frågor som rör
våldsbejakande extremism ska utgöra ett stöd till andra i kommunens verksamheter, som
håller kunskapen levande, som både är nyckeln och navet, samt hålla kontakten med rådet för
trygghet och folkhälsa.
Styrgruppen beslutar
att kommunens kontaktperson i frågor som rör våldsbejakande extremism och
folkhälsosamordnaren kommer till ett av kommunledningsgruppens möte,
att kanslisekreteraren undersöker bland annat hur några kommuner har gått till väga i arbetet
med att ta fram en handlingsplan och undersöker vad SKL har för material,
att kommunens kontaktperson i frågor som rör våldsbejakande extremism själv funderar över
hur hon vill lägga upp arbetet, samt
att utredningsarbetet rapporteras vid nästa möte i november.
5. Handlingsplan för hot och våld
Handlingsplanen berör kommunens anställda och den behövs uppdateras. HR-chefen föreslås
uppdatera den i samråd med räddningschefen tillika säkerhetschef, som initierat ärendet.
Kanslisekreteraren och räddningschefen informerar om de rutiner avseende säkerhet som
finns idag för förtroendevalda och om planerna inför valet 2018.
Styrgruppen beslutar att ge kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att se över
handlingsplanen för hot och våld.
6. Information kring arbete om nätvanor i åk 7
Folkhälsosamordnaren informerar om att arbetet med framtidsfabrikerna är klara och ett av
projekten som är ett resultat av dem är att eleverna i årskurs 7 ska göra en broschyr som
heter Superföräldrar på nätet.
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7. Skadegörelse i skog och mark
Det har förekommit skadegörelse i vissa i skogsområden i kommunen. Styrgruppen diskuterar
hur man kan stävja detta med förlag på att sätta upp skyltar för att uppmuntra besökare att
använda olika leder och stigar när de utövar sin sport i skog och mark. Frågan om hur
kommunen kan medvetandegöra besökare om rättigheter och skyldigheter kopplade till
allemansrätten.
Styrgruppen beslutar att näringslivsenheten får i uppdrag att undersöka om det finns något
Leader-projekt eller likande som kommunen kan knyta an till för insatser kopplat till ovan
nämnda bekymmer.
8. Nästa möte
Nästa möte är tisdag den 11 november 2017.
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