1(2)

RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA
Styrgruppen

MINNESANTECKNINGAR

Plats och tid

Svedala kommunhus, konferenslokal Torup
2018-04-10, kl. 14.00-15.30

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
Kristina Larsen, kanslisekreterare

Möte i Styrgruppen
1. Ändrad roll- och funktionssammansättning och inriktning i Rådets organisation
Kommundirektör Elisabeth Larsson informerar om att det var skadegörelse och ungdomsstök
som initierade tankarna med att förändra arbetssättet i rådets två grupper. Styrgruppen gav då
kommundirektören i uppdrag att ge förslag på förändring av funktioner och personer i såväl
styrgrupp som samordningsgrupp i rådet för trygghet och folkhälsa. Syftet med förändringen är
att samordningsgruppen ska få en mer effektiv och operativ inriktning och mer fokus på
synergier mellan socialtjänst, skola och fritid.
Kommundirektören presenterar sitt förslag på funktioner och personer i:
Samordningsgruppen:
Områdeschefen för IFO (individ och familjeomsorg) blir ordförande med ett starkt mandat att
agera utifrån. Tidigare var folkhälsosamordnaren ordförande men hade endast ett
samordnande uppdrag. Områdeschefen för kultur- och fritid blir vice ordförande. Han har kvar
uppdraget som tidigare kulturchefen fick om, att förbättra de lokala nätverkens funktionalitet.
Det är viktigt med ett levande samtal i de lokala nätverken.
Grundskoleschefen och gymnasiechefen ska vara medlemmar i samordningsgruppen.
Grundskolechefen var tidigare adjungerad till samordningsgruppen i egenskap av att vara
kommunens kontaktperson i frågor rörande våldsbejakande extremism (VBE). Istället för att
skriva en handlingsplan mot VBE ska samordningsgruppen verka för att arbetet mot VBE
integreras i verksamhetsarbetet.
Gatu- och parkchefen och chefen för trygghetsvärdarna ska vara medlemmar i
samordningsgruppen för att de möter och ser vad som händer i kommunen.
Folkhälsosamordnaren och kanslisekreteraren förblir medlemmar i samordningsgruppen som
tidigare.
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Kommundirektören meddelar att den nya samordningsgruppen startar imorgon.
Styrgruppen:
Kommundirektören föreslår att styrgruppen förblir intakt förutom att socialchefen och
utbildningschefen ska vara medlemmar istället för folkhälsosamordnaren. På så sätt både
stärks och effektiviseras beslutsleden i rådet med cheferna i styrgruppen och
områdescheferna i samordningsgruppen för berörda verksamhetsområdena säkerhet, skola,
socialtjänst och fritid.
Beslut: Styrgruppen godkänner kommundirektörens ändringsförslag för person och funktion i
samordningsgruppen och styrgruppen, och att förändringen är omedelbar.
2. Handlingsplanen för rådet för trygghet och folkhälsas handlingsplan - revision
Kommundirektören föreslår att samordningsgruppen granskar de fokusområden och
indikatorer som anges i handlingsplanen med syfte att anpassa dem i den riktning som rådet
nu fått i och med förändringen av mandat och funktioner och personer.
Beslut: Styrgruppen ställer sig bakom kommundirektörens förslag på revidering av
handlingsplanens fokusområden och indikatorer, samt att till nästa möte ska
samordningsgruppen ge förslag på fokusområden och eventuellt nya indikatorer. Styrgruppen
ser gärna en diskussion kring indikatorer förs på styrgruppens möte.
3. Polisen informerar
Paul Nilsson, tf lokalpolisområdeschef informerar om att det är kommunpolis Jan-Ingvar
Nilsson som ska driva framtagandet av nytt medborgarförslag. Vidare informerar han om
arbetssituationen i Lokalpolisområde Söderslätt, som Svedala kommun tillhör. Hur polisen
fördelar och arbetet idag och hur man tänker göra framöver fram tills att en ny chef för
lokalpolisområdet är på plats.
Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.
4. Nästa möte
Tisdag 12 juni 2018.

Anteckningarna är förda av

Justeras av

Kristina Larsen

Linda Allansson Wester

