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Plats och tid Svedala kommunhus, konferenslokal Naverlönnsalen 
2020-06-16, kl. 14:00-15:20 

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 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Kristina Larsen, utredare 

Möte i Styrgruppen 
1. Medborgarlöfte 2020  

Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) och lokalpolisområdeschef Lars-
Gunnar Björnqvist undertecknar medborgarlöftet.  

Samordningsgruppen har under våren arbetat fram ett förslag på Medborgarlöfte för 2020. 
Medborgarlöftet grundas på polisens och kommunens gemensamma lägesbild genom bland 
annat trygghetsmätningen, medborgardialoger och arbetet i rådet för trygghet och folkhälsa. 

Medborgarlöftet riktar ett särskilt fokus på ungdomar och på trygghet. Det finns en röd tråd 
mellan medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen.  

2. Aktuellt inför sommaren. Rapport från kommunen och polisen  

Utbildning och fritid: Styrgruppen diskuterar skadegörelsen i kommunen. Skadegörelsen har 
sjunkit, men finns kvar på vissa platser. Frågan om kameraövervakning lyfts. Grundskolan har 
sommarlov men vuxenutbildning pågår hela sommaren. Kommunen har skapat 40 extra 
sommarjobbsplatser för ungdomar i sommar. Totalt erbjuds 115 sommarjobb för ungdomar.  

Trygghetsvärdarna: Ökad bemanning i sommar. Trygghetsvärdarna ronderar utomhusbaden 
och Pude sjö. Kommunen har uppsiktplikt för utomhusbaden i Svedala och Bara, men inte i 
Pude som är fastighetsmark. Antalet gäster på baden har begränsats med mera. Detta för att 
folk ska kunna hålla avstånd.  

Polisen: Vi har öppna gränser mot Europa och vi boende i Sverige har begränsat resande till 
utlandet. Med detta konstaterat tar vi höjd för eventuellt högre kriminalitet och mer social oro. I 
sommar har polisen fler poliser i tjänst.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.  
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3. Skriftlig återrapport från samordningsgruppens om genomförande av 
handlingsprogrammet 2019 

Styrgruppen fick en muntlig rapport om samordningsgruppens arbete 2019 vid sitt möte i mars 
2020 för det gångna årets arbete med de olika aktiviteterna i rådets handlingsplan; vad som 
har uppnåtts och vad som finns kvar att genomföra. Den informationen har nedtecknats i en 
återrapport.  
 
Beslut: Styrgruppen godkänner återrapporten.  

4. Nästa möte  

Nästa möte i styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa är 22 september.   

 

Minnesanteckningarna justeras av   Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 
 

 

Linda Allansson Wester   
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