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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 Naverlönnsalen 

2020-04-21, 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   

Mikael Jönsson, säkerhetschef 

Fredrik Aksell, utbildningschef 

Leena Berlin Hallrup, socialchef 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 

Kristina Larsen, utredare 

Möte i Styrgruppen 

1. Nuläge Bara och Klågerup   

Styrgruppen pratar om den oror som finns för ett visst antal ungdomar mellan 13-17 år. 

Polisen kommer att lägga mer tid i Bara och Klågerup och polisen tar kontakt med 

Socialtjänsten vid behov, enligt de rutiner som finns. Viktigt att Socialtjänsten då gör sin del i 

arbetet. 

Beslut: Styrgruppen beslutar att trygghetsvärdarna ökar sin samverkan med polisen.  

2. Förslag på medborgarlöfte 

Styrgruppen diskuterar förslaget till medborgarlöfte för 2020 och styrgruppen ser gärna färre 

åtaganden och tydligt fokus på ungdomar och droger.  

Beslut: Styrgruppen enas om att arbeta vidare med förslaget. Målet är att medborgarlöftet 

undertecknas i maj månad.  

3. Polisen informerar och aktuella frågor  

Polisområdeschefen informerar att brottligheten minskat i alla kategorier.  

Trafiksäkerhetsarbetet fortskrider med kontroller av hastighet, alkohol och droger. Trafikanter i 

kommunen åker fast i kontroller, men är inte fler än förväntat. Polisen påpekar att det är viktigt 

med upplysande digitala skyltar som visar trafikantens hastighet och påverkar trafikantens 

trafikbeteende positivt – skylten ger dåligt samvete vid rött.  

Polisen har genomfört trygghetsskapande åtgärder såsom samtal med ungdomar i Svedala, 

idrottsföreningar och besökt Naverlönnskolan. Polisen prioriterar arbetet med narkotika och 

ungdomar.  
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Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen och teknisk chef tar med sig 

medskicket om digitala trafikskyltar.  

4. Grannsamverkan  

Säkerhetschefen lyfter frågan om det är aktuellt med gransamverkansarbete. Styrgruppen 

anser att grannsamverkan är positivt och att ett sådant arbete genomförs till hösten.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att grannsamverkan ska genomföras på de tre orterna hösten 

2020. Kommunpolis och säkerhetschef identifierar områden och planerar möten.  

5. Coronapandemins påverkan    

Kommundirektören informerar att verksamheten har anpassats till följd av coronapandemin. 

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens råd och Region Skånes vårdrutiner på våra 

äldreboenden. Kommunen får många frågor av anhöriga och möts av deras oro.  

Kommunen har identifierat ett antal risker på grund av coronapandemin, bland annat:  

• risk för att kommunens personal kan utsättas för hot och oförskämdheter 

• risk för påverkan av hälsa för att man jobbar för mycket och oro för anhörig  

• risk gällande säkerheten online nu när fler möten sker på distans och många arbetar 
hemifrån.   

Polisområdeschefen informerar att hos dem är sjuktalet lågt och att yttre verksamhet 

prioriteras.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen. 

6. Nästa möte  

Nästa möte i styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa är 16 juni.  

 

Minnesanteckningarna justeras av   Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 

 

 

Linda Allansson Wester   


