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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  MINNESANTECKNINGAR 
Styrgruppen   

Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se 

Tfn 040-626 80 00, Fax 040-40 24 60, kommunen@svedala.se 

 

Plats och tid Svedala kommunhus, konferenslokal Aggarp 

2020-03-05, kl. 14:00-16:00 

Närvarande Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd 

Ronny Johnsson (SD) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd 

Ambjörn Hardenstedt, oppositionsråd 

Johan Lundgren, kommundirektör 

Lars-Gunnar Björnqvist, chef LPO Trelleborg   

Fredrik Aksell, utbildningschef 

Leena Berlin Hallrup, socialchef 

Mikael Jönsson, säkerhetschef      

Kristina Larsen, utredare 

 

adjungerad:  

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid, Tf ordf. samordningsgruppen 

Möte i Styrgruppen 

1. Utvärdering Handlingsplanen 2019    

Samordningsgruppens tillförordnade ordförande redogör muntligt för det gångna årets arbete 

med de olika aktiviteterna i rådets handlingsplan; vad som har uppnåtts och vad som finns 

kvar att genomföra. Det kommer en skriftlig rapport senare i vår tillsammans med 

samordningsgruppens första inspel på nya aktiviteter.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen. 

2. Trafiksäkerhetsgruppens samarbete  

Styrgruppen pratar om hur kommunikationen och samarbetet mellan trafiksäkerhetsgruppen, 

polisen och samordningsgruppen kan förbättras. Polisen klargör vad det är för typ av insatser 

som polisen kan leverera.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att kommundirektör Johan Lundgren ser över hur det interna 

flödet i denna fråga kan förbättras.  

3. VBE kunskapsseminarium 26 februari   

Kunskapsseminariet är en väl genomförd konferens med högt deltagande. Föredragshållaren 

som kom från VCE var mycket bra och deltagarna var mycket engagerade. Uppdraget går nu 

vidare med information om VBE på verksamheternas APT, vilket är deltagarnas uppdrag. 

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.  
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4. Medborgardialog  

Styrgruppen diskuterar hur kommunen och polisen tillsammans kan öka sin dialog med 

medborgarna i kommunen. Aktiviteten förslås äga rum en lördag i september. 

Beslut: Styrgruppen beslutar att samordningsgruppen arbetar vidare med detaljerna kring 

kommande medborgardialog en lördag i september i Bara, Svedala och Klågerup. 

5. Polisen informerar 

Polischefen informerar om det brottsförebyggande arbetet som genomförs i kommunen. 

Polisen vill också öka det brottsförebyggande arbetet kring psykisk ohälsa. Den operativa 

dialogen mellan polisen och kommunens trygghetsvärdar är bra.  

Brottsstatistiken i kommunen är som förväntad. En samlad bedömning är att det är lugnt i 

kommunen. Polisen arbetar systematiskt med rattonykterhet, drogpåverkad bilkörning och 

droginnehav.  

Polischefen informerar om UAS, det vill säga drönare försedda med kameror. Polisen kan 

använda kamerabevakning med hjälp av UAS och syftet är brottsförebyggande och 

trygghetsskapande. Arbetet med UAS kan ske dygnet runt på allmänna platser och är ett bra 

komplement till fotpatrullering och andra trygghetsskapande åtgärder. Det som krävs vid 

användning av UAS är bland annat beslut om kommunikationsplan och skyltar som upplyser 

allmänheten om att övervakning sker inom det avgränsade området. Kommunen är positiv till 

samarbete med denna metod. 

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.  

6. Nästa möte  

Nästa möte i styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa är 21 april.  

 

Minnesanteckningarna justeras av   Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 

 

 

Linda Allansson Wester   


