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Plats och tid Svedala kommunhus, konferenslokal Torup 

2020-09-22, kl. 14:00-15:20 

Närvarande Ronny Johnsson (SD), oppositionsråd, ordförande  

Johan Lundgren, kommundirektör 

Lars-Gunnar Björnqvist, chef LPO Trelleborg   

Mikael Jönsson, säkerhetschef 

Leena Berlin Hallrup, socialchef  

Fredrik Aksell, utbildningschef 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 

Kristina Larsen, utredare 

Möte i Styrgruppen 

1. Kameraövervakning  

Säkerhetschefen presenterar ärendet. Det finns idag ingen sammanhållen process / 

nedskriven rutin för hur kommunens verksamheter ska gå till väga för att införa 

kameraövervakning när en sådan åtgärd anses behövas. Idag löses uppgiften ad hoc. 

Styrgruppen enas om att en rutin behövs och som inbegriper de kommunala bolagens roll. 

Rutinen ska inte i detta skede befatta sig med ekonomiska frågeställningar eller 

ansvarsfördelningar.   

Beslut: Styrgruppen beslutar att ge samordningsgruppen i uppdrag att ta fram en rutin för 

kameraövervakning – hur går man tillväga. Rutinen ska remitteras till verksamhetschefer 

innan den lämnas till styrgruppen.  

2. Medborgarlöftet – uppföljning  

Medborgarlöftet undertecknades innan sommaren och kommunen och polisen har sin 

gemensamma lägesbild som båda parter arbetar utifrån. Prioriterade områden är 

trafiksäkerhet, ungdomar och narkotika.  

Styrgruppen diskuterar olika modeller hur kommun och polis kan arbeta tillsammans vad gäller 

ungdomar på glid samt motorburen ungdom. Polisen informerar vad polisen planerar göra 

under höst/vinter i dessa frågor.  

Polisens trygghetsmätning, som avslutas nu i dagarna, där har en enkät skickats ut till 600 

personer i Svedala kommun. Trygghetsmätningen genomförs i hela polisområdet Syd.  

Resultatet förväntas presenteras i oktober/november månad.  

På lördag 26 september genomför kommunen och polisen tillsammans en medborgardialog 

om Trygghet och folkhälsa i Svedala tätort, Bara och Klågerup.  
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3. Polisen informerar 

Polisen informerar om aktuell situation i kommunen. Svedala kommun är en lugn och trygg 
kommun. I sommar har inbrott i bostad ökat något, medan de i grannkommuner har sjunkit. 
Däremot har skadegörelsebrotten sjunkit i Svedala kommun, medan de har ökat i 
grannkommuner i sommar.  
Styrgruppen diskuterar möjligheten att använda en luftburen övervakningskamera (UAS) 
under en tidsbegränsad period och vilka analyser som behövs göras i förarbetet med mera.  

 

4. Nästa möte  

Nästa möte i styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa är 24 november.  

Styrgruppen hänskjuter ärendet om samordningsgruppens organisation till styrgruppens 

kommande möte i november.  

 

 

Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 

Minnesanteckningarna justeras av    

 

 

Ronny Johnsson  


