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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  MINNESANTECKNINGAR 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Svedala kommunhus, konferenslokal Aggarp 

2019-06-18, kl. 14:00-16:00 

Närvarande Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande,  

Ronny Johnsson (SD) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Johan Lundgren, tf kommundirektör 

Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef, Polisen  

Fredrik Aksell, tf utbildningschef 

Venzel Rosqvist, ordförande i rådets samordningsgrupp, 

områdeschef Individ, familj och omsorg, punkt 1 

Kristina Larsen, utredare 

Möte i Styrgruppen 

1. Rapportering av samordningsgruppens arbete under första halvåret.  

Venzel Rosqvist, ordförande i samordningsgruppen informerar styrgruppen om vad som 

genomförts under första halvåret under samordningsgruppensgruppens regi, presenterar en 

rad frågeställningar som samordningsgruppen beslutat lyfta till styrgruppen, samt delger 

samordningsgruppens lägesbild och konsekvenser av första halvårets händelser om 

skadegörelse, skola och fritid och trygghetsvärdarnas situation.  

Under det första halvåret har samordningsgruppen arbetat med att få strukturer och flöden på 

plats, genomfört åtaganden enligt beslutad handlingsplan samt förbättrat samverkan mellan 

verksamheterna i samordningsgruppen.  

En utvärdering av trygghetsvärdarnas organisation och verksamhet ska påbörjas då de nu 

varit igång en längre tid. Då kommer även deras uppdrag och roller att studeras.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ge samordningsgruppen i uppdrag att utveckla 

medborgardialogen om trygghet och hälsa på annat sätt än Lokala nätverk.  

2. Undersökningar/enkäter om barn och ungas hälsa höstterminen 2019 

Fredrik Aksell, tf utbildningschef informerar att det finns två olika undersökningar/enkäter för 

att få kunskap om barn och ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter vad avser 

hälsa. Ska kommunen använda sig av båda eller bara en.  

Fredrik Aksell presenterar för och nackdelar för de två olika undersökningarna/enkäterna 

Luppen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) eller Levnadsvaneundersökningen.   

Beslut: Styrgruppen beslutar att vi ska använda Levnadsvaneundersökningen.   
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3. Polisen informerar  

Lokalpolisområdeschefen informerar om brottsstatistiken för perioden 1 april – 5 juni. 

Skadegörelsebrotten sticker ut. Det är fler sådana brott i år jämfört med samma period i fjol. I 

övrigt är situationen som förväntad. Vidare informerar Lokalpolisområdeschefen om 

trafikkontrollerna och trafikpolisens arbete i kommunen.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.  

4. Nästa möte 

Styrgruppen möts tisdag 10 september i Svedala kommunhus.   

 

Anteckningarna är förda av   Justeras av 

 

 

Kristina Larsen     Linda Allansson Wester 


