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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA
Styrgruppen

MINNESANTECKNINGAR

Plats och tid

Svedala kommunhus, konferenslokal Aggarp
2018-12-05, kl. 14:00-16:00

Närvarande

Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande,
Ambjörn Hardenstedt (S) kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande
Elisabeth Larsson, kommundirektör
Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef, Polisen
Johan Lundgren, utbildningschef
Leena Berlin Hallrup
Mikael Jönsson, säkerhetschef
Kristina Larsen, kanslisekreterare
besök från Länsstyrelsen Malmö
Annika Wågsäter, brottsförebyggande samordnare
Filippa Nilsson, praktikant, Länsstyrelsen

Möte i Styrgruppen
1. Kommunbesök av Länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare
Svedala kommun beskriver sitt brottsförebyggande samarbete och Länsstyrelsen informerar
om hur Länsstyrelsen kan utgöra ett stöd i det. Länsstyrelsen har ett stödjande och främjande
uppdrag med hänvisning till regeringens brottsförebyggande program ”Tillsammans mot brott”.
Länsstyrelsen har ett preventionspaket för bättre samordning.
Styrgruppen och Länsstyrelsen diskuterar kring följande:
Utöver att ha med situationell och social prevention i det brottsförebyggande arbetet bör man
ta med välfärdspolitikens dimensioner, där skolan har en stor del bidra med såsom insatser
mot mobbning och fördjupad kunskap om demokrati.
Utvecklad samverkan: kommunen och polisen ser att det behövs fler aktörer för att lyckas
såsom näringsliv och civilsamhälle. Temat för år 2019 är Skolan.
Otrygghet hör inte alltid ihop med brottslighet. Att ofrivilligt skapa miljöer som inte främjar
grannsamverkan och ökad trygghet (hög in- och utflyttning). Trångboddhetens effekter.
Anhöriganknytningen. Integration.
Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen och välkomnar Länsstyrelsens.
brottsförebyggande stöd och arbete.
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2. Polisen informerar
Polisen har en klar lägesbild för Svedala kommun. Lägesbilden baseras på
trygghetsmätningen 2018, medarbetardialog internt inom polisen, medborgardialog med stöd
av kommunpolisen, trafikolycksstatistik samt underrättelseuppslag.
Trygghetsmätningen visar bland annat att tillgreppsbrotten och inbrotten i bostad sjunker i
kommunen. Polisens totala bedömning är att det är lugnt i Svedala kommun.
Lokalpolisområdeschefen presenterar ett förslag på tydliga samverkansområden och bjuder in
till Trelleborg för vidare samtal och fördjupning.
Förslaget hänger ihop med de fokusområden och åtaganden som finns den handlingsplan
som rådet förväntas anta i början av nästa mandatperiod.
Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen och att gruppen arbetar vidare
med grunderna för en fördjupad samverkan mellan kommunen och polisen.
7. Nästa möte
Styrgruppen föreslås mötas fem gånger nästa år – februari, april, juni, september, november.
I januari 2019 kallar Linda Allansson Wester till ett nytt möte.

Anteckningarna är förda av

Justeras av

Kristina Larsen

Linda Allansson Wester
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