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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  MINNESANTECKNINGAR 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Svedala kommunhus, konferenslokal Aggarp 

2019-02-26, kl. 13:00-15:00 

Närvarande Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande,  

Ronny Johnsson (SD) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Elisabeth Larsson, kommundirektör 

Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef, Polisen  

Johan Lundgren, utbildningschef   

Leena Berlin Hallrup, socialchef  

Mikael Jönsson, säkerhetschef  

Kristina Larsen, kanslisekreterare 

 

adjungerad: 

Venzel Rosqvist, ordförande samordningsgruppen  punkt 1-2  

Möte i Styrgruppen 

1. SKLs Trygghet och säkerhet 2018, Riskkommunikation och individens beredskap, 

Öppna jämförelser 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) utkommer varje år med en rapport som är en sammanställning över indikatorer för 

arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. De områden som kartläggs är 

personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet. 

Venzel Rosqvist informerar om Svedala kommuns resultat i rapporten. Rankningen har gått 

bra. Svedala kommun har gått upp fyra platser och ligger nu på 13 plats (17 plats tidigare) 

Övertid har antalet personskador gått ner. Antalet bränder är oförändrat. Våldsbrott, stöld och 

tillgrepp är också oförändrat sett till idag, men har över längre tid ökat med 15 procent. En 

indikator som heter hjälp vid nödläge, där har Svedala kommun betyg 8, vilket är bra. På det 

hela taget ser det bra ut för Svedala kommun i rapporten. Rankningen har förbättrats.  

Beslut: att rapportens resultat ska kommuniceras till medborgarna. Viktigt att 

kommunikationsenheten är med i det arbetet.  

2. Polisen informerar 

Lokalpolisområdeschefen informerar att det finns två händelser som sticker ut. Det är dels 

branden på Marbäcksskolan 17 februari 2019, dels nyårsfirandet i Svedala tätort där 

polispatrull besköts med raketer. Polisen följer upp de vittnesmål som finns för att säkerställa 

god bevisning.  

I övrigt är situationen som förväntad i kommunen, det vill säga lugn.  
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Lokalpolisområdeschefen beskriver hur polisen arbetar brottsförebyggande med  

ungdomarna i kommunen och med trafiksäkerheten.  

Socialchefen informerar om satsningen som kommunen gör med att bygga ut familjeteamet 

med 4-8 personal med start i september 2019. Styrgruppen samtalar om hur polisen och 

kommunen (socialtjänsten, trygghetsvärdarna och kultur- & fritid) bättre kan utveckla sitt 

samarbete.  

Beslut: att Svedala kommun ska marknadsföra det brottsförebyggande arbetet bättre. 

3. Förslag på mötesdatum 2019 för styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa 

Förslag finns om att styrgruppen möts följande datum: 23 april kl 14-16, 18 juni kl 14-16,  

10 september kl 14-16 samt 19 november kl 14-16. Mötena är i Svedala kommunhus.  

Beslut: Styrgruppen beslutar i enlighet med liggande förslag.  

4. Förslag till samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte 

Förra mandatperioden (2015-2018), var samarbetsavtalet inbakat i styrdokumentet för hur 

kommunen ska arbeta med trygghet och folkhälsa. Styrgruppen har tidigare beslutat att i nästa 

mandatperiod (2019-2022) upprättar kommunen ett separat samarbetsavtal med Polisen.  

Styrgruppen diskuterar kring de förslag som tagits fram. Texterna bör bli mer konkreta och 

beskriva mer vad vi gemensamt ska samverka om – vill lägga mer fokus på trafiksäkerhet och 

arbete mot narkotika. De två dokumenten ska hänga ihop.  

Beslut: att förslag till samverkansavtal och medborgarlöfte behandlas på aprilmötet. Alla 

arbetar vidare med dokumenten. Förslag ges till kanslisekreteraren.  

5. Förslag till Styrdokument för rådet för trygghet och folkhälsa  

Styrdokumentet beskriver hur Svedala kommun arbetar med brottsförebyggande frågor, 

säkerhet och folkhälsa, dels vilka målen är för varje område, dels hur organisationen ser ut. 

Till styrdokumentet finns en nu gällande handlingsplan med mål, fokusområden och 

antaganden. 

Beslut: att styrdokumentet ska finnas med som underlag till mötet i april. Styrdokumentet bör 

delvis hänga ihop med samverkansöverenskommelsen.  

Anteckningarna är förda av   Justeras av 

 

 

Kristina Larsen     Linda Allansson Wester 


