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Plats och tid Mötet sker med deltagande på distans för samtliga närvarande 

2021-06-01, kl. 14:00-16:00 

Närvarande Linda Allansson Wester (M), kommunalråd, ordförande 

Ronny Johnsson (SD), oppositionsråd  

Johan Lundgren, kommundirektör 

Lars-Gunnar Björnqvist, chef LPO Trelleborg  

Mikael Jönsson, säkerhetschef  

Leena Berlin Hallrup, socialchef  

Fredrik Aksell, utbildningschef  

Kristina Larsen, utredare  

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid, ordförande 

samordningsgruppen.  

Minnesanteckningar från möte 1 juni 2021 i Styrgruppen för 
Rådet för trygghet och folkhälsa 

1 Rapport Medborgardialogen 8 maj 

Tomas Djurfeldt informerar kort om medborgardialogens genomförande.  
Styrgruppen diskuterar hur vi kan tänka nytt till kommande medborgardialoger, vilka platser vi 
väljer och vilka grupper vi vill vända oss till. Med stöd av medborgardialogens resultat vill 
polischefen genomföra en särskild orsaksanalys med olika trygghetsskapande åtgärder i 
Svedala centrum, vilken samordningsgruppen kommer att genomföra.  

 
2 Information om beslut enligt lag om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av Covid-19 
 
Med anledning av en ny lag, begränsningsförordningen, fattar Svedala kommunfullmäktige 
beslut om bland annat ett arbetssätt för Svedala kommun att kunna använda denna lag för att 
kunna förbjuda vistelse på en geografiskt angiven plats om det finns påtaglig  risk för trängsel 

och risk för smittspridning av Covid-19 viruset.   
Styrgruppen diskuterar hur andra kommuner och länsstyrelsen förhåller sig till den nya lagen.  
 
3. Information om Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader 
 
Kristina Larsen informerar om vad som reviderats i riktlinjen: Vad som ska anses som 
skadegörelse tydliggörs och även ansvarsfrågan och ersättningskraven tydliggörs. Nytt är 
också att riktlinjen omfattar alla kommunalt ägda byggnader och inte endast skolbyggnader 
som det var tidigare. Styrgruppen noterar att kostnaderna för skadegörelse i år är lägre än året 
innan och förgående år.  

 
4. Rapport om nuläge kring ungdomars aktiviteter/ev ”stök” ute i samhällena  
 
Tomas Djurfeldt informerar om veckomötena i projektet Youngster och Top 5 samt om 
åtgärderna som vidtas.  
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Linda Allansson Wester informerar om den kommande politiska satsningen på ”Fördjupat 
samarbete kring grupp och individ” där målet är att genom tidiga samordnade insatser 
utveckla och förstärka stöd kring enskilda och grupper, primärt för elever inom årskurs 7-9Det 
är ett samarbetsprojekt mellan Utbildning och Individ och familjeomsorgen och i nära 

samarbete med till exempel Region Skåne och Polisen.  
 
Tomas Djurfeldt informerar om ”Ungas Fritids” aktiviteter i sommar. Till följd av pandemin är 
Mötesplatserna är stängda, Sommarkul är inställt. Men Ungas Fritid kommer att fälta mer och 
skapa aktiviteter på annat sätt för ungdomarna. Sommarlovsprogrammet publiceras i dagarna. 
17 föreningar har erhållit 150 000 kr i lovbidragspengar som ger en kavalkad av olika 
aktiviteter.  
 
Leena Berlin Hallrup informerar att Öppenvårdsteamet (inom Socialtjänsten) kommer att ha 
öppet hela sommaren.  

 
Fredrik Aksell informerar om de 100 feriearbetarplatserna, som är inplanerade. Han informerar 
även om lovskolan. Det blir totalt 6 veckors aktivitet/arbete. Det finns flest feriearbetarplatser 
på enheten för GataPark.   

 

5 Polisen informerar 

Lars-Gunnar Björnqvist informerar om nya chefstillsättningar inom polisen, samt om ett 

förändringsarbete som bland annat ska resultera i att de två polisområdena Trelleborg och 

Ystad ska arbeta bättre tillsammans. 

 

 

 

Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 

Minnesanteckningarna justeras med digital dokumentsignering av  

 

Linda Allansson Wester   


