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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  NOTAT 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen  

2021-11-30, kl. 14:00-15:40 

Närvarande Linda Allansson Wester (M), kommunalråd, ordförande 

Ronny Johnsson (SD), oppositionsråd  

Ambjörn Hardenstedt (S), oppositionsråd 

Lars-Gunnar Björnqvist, chef LPO Trelleborg  

Johan Lundgren, kommundirektör 

Mikael Jönsson, säkerhetschef 

Leena Berlin Hallrup, socialchef  

Fredrik Aksell, utbildningschef 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef  

Kristina Larsen, utredare, sekreterare 

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid, ordförande 

samordningsgruppen.  

Minnesanteckningar från möte 30 november 2021 i 
Styrgruppen för Rådet för trygghet och folkhälsa 

1 Samordningsgruppens årliga rapport till styrgruppen  

Styrgruppen gick igenom rapporten tillsammans med Tomas Djurfeldt, samordningsgruppens 
ordförande, och samtalade om resultat och förväntan utifrån rapportens redovisning.   
 

• Styrgruppen betonar vikten av Trygghetsvärdarnas kommunikation och nära samarbete 
med berörda personer/kollegor rörande det trygghetsskapande arbetet.  

• Det brottsförebyggande arbetet med narkotikasök med polisens hundar tar ny fart år 2022 
då fler hundar förväntas vara tillgängliga.   

• Lägesbild och efterföljande arbete efter polisens 90-dagars kamera som satt uppe i 
sommar i Svedala tätort diskuteras. Säkerhetschefen redogör för pågående ansökningar 
om kameratillstånd hos Länsstyrelsen och de kameror som finns uppsatta idag.  

• Skadegörelse på fastigheter har minskat, medan nedskräpning och annan skadegörelse 
kan ha ökat. GataPark-enheten är snabba med att ta bort klotter och städar undan 
nedskräpning, vilket är ett bra trygghetsskapande arbete.   

• Styrgruppen ser fram emot att ta del av Region Skånes folkhälsoundersökning för Barn 
och Unga 2021 vid möte när förvaltningen analyserat resultaten för Svedala kommun.  

 
Beslut: Styrgruppen har tagit del av rapporten.   

 
2 Polisens trygghetsmätning TM 2021  
 
LPO-chef, Lars-Gunnar Björnqvist informerar om Polisens trygghetsmätning 2021 som visar 
på, flertalet punkter, bättre resultat med upplevd ökad trygghet i kommunens delar. Även 
problematiken med buskörning har minskat något, men är dock fortfarande något förhöjd.  
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Mätningen visar att det finns en oro att utsättas för inbrott i bostaden. Positivt är att 
grannsamverkan har ökat i kommunen. Polisen ser gärna att fler grannar samverkar.  
 
3. Polisen informerar  
 
LPO-chefen, Lars-Gunnar Björnqvist, informerar om hur polisen arbetar med dialog och 
samverkan med några av kommunens näringsidkare.  

Stenkastningen på E65:an i sommar har drabbat Svedala kommun statistiskt sätt, då detta 

registreras på kommunen. Olycksstatistiken på E-65:an sjönk däremot i somras.  

4. Nästa års möten  
 
Styrgruppen enas om att mötas med samma frekvens nästa år. Svedala kommun skickar ut 
sammanträdesdatumen inom kort för nästa års möten.  
 

 

 

Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 

Minnesanteckningarna justeras med digital dokumentsignering av  

 

Linda Allansson Wester   


