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Närvarande Linda Allansson Wester (M), kommunalråd, ordförande 

Ronny Johnsson (SD), oppositionsråd  

Ambjörn Hardenstedt (S), oppositionsråd 

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 i Rådet för trygghet och folkhälsa 

1. SKRs rapport Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet 2020 

Rapporten publiceras årligen där ett antal indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet 

beskrivs i en öppen jämförelse på kommunnivå. Kartlagda områden är personskador, 

utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet. Temat i årets öppna 

jämförelse är förebyggande av bostadsbränder – riktade åtgärder. 

Räddnings- och säkerhetschef Mikael Jönsson presenterar rapporten. Resultaten för årets 

tema visar att Svedala kommun pendlar mellan att vara tredje till femte bästa kommunen i 

Skåne, samt att Svedala kommun ligger i topp i den 25% grupp som ligger bäst till i landet. 

Beslut: Styrgruppen konstaterar att Svedala kommun är en av de säkrare kommunerna i 

länet, samt att Svedala kommuns goda resultat kommuniceras till medborgarna.  

2. Uppföljning av Medborgarlöfte/Samverkansöverenskommelse 

Lokalpolisområdeschefen delger sin analys över 2020-årets händelser i Svedala kommun. 

Några typer av brott har ökat medan andra typer brott har minskat markant. Våldsbrotten och 

rån har minskat mycket, medan trafikbrotten har ökat. Trafikbrotten är kopplade till hur många 

insatser polisen gör.  

Lokalpolisområdeschefen redogör för årets planerade brottsförebyggande arbete, där bland 

annat fler områdespoliser ska arbeta brottsförebyggande. Kommunpolisen har den strategiska 

överblicken och fördelar resurser.  

Beslut: Styrgruppen summerar att situationen är lugn och god i kommunen.  
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3. Polisen informerar  

Styrgruppen pratar om hur medborgare kan nå trygghetsvärdar och polisen. 

Trygghetsvärdarnas uppdrag är brottsförebyggande och det arbetet ska leda till ökad trygghet 

i kommunen. Trygghetsvärdarna kan ibland bistå kommunpolisen i det brottsförebyggande 

arbetet. Kommunpolisen, liksom trygghetsvärdarna, arbetar mycket med att träffa och prata 

med kommunens medborgare.  

Lokalpolisområdeschefen poängterar att om man ser ett pågående brott ska man alltid ringa 

Polisen på 112.  

Medborgare kommer i kontakt med Trygghetsvärdarna genom en digital e-tjänst.  

Beslut: Styrgruppen vill uppmana förvaltningen att undersöka hur man kan öka 

användarvänligheten i den digitala kontakten vid synpunktsanmälan till trygghetsvärdarna.  

 

Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 

 

Minnesanteckningarna justeras av    

 

Linda Allansson Wester   


