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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  NOTAT 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen  

2022-03-08, kl. 14:00-16:00 

Närvarande Linda Allansson Wester (M), kommunalråd, ordförande 

Ronny Johnsson (SD), oppositionsråd  

Ambjörn Hardenstedt (S), oppositionsråd 

Lars-Gunnar Björnqvist, chef LPO Trelleborg  

Johan Lundgren, kommundirektör, närvarande punkt 1-3 

Mikael Jönsson, säkerhetschef 

Leena Berlin Hallrup, socialchef  

Kristina Larsen, utredare, sekreterare 

Minnesanteckningar från möte 8 mars 2022 i Styrgruppen 
för Rådet för trygghet och folkhälsa 

1. Återkoppling från SCBs medborgarundersökning och invånarnas 
upplevelse kring polisens närvaro i kommunen.   

Svedala kommun har deltagit i SCBs medborgarundersökning 2021. I undersökningen finns 
det ett frågeområde som heter Trygg i samhället och där är några av undersökningens resultat 
rödmarkerade. En av de rödmarkerade handlar om polisens närvaro i kommunen.  
 
Styrgruppen resonerar kring hur man kan komma till livs med att kommunens medborgare 
upplever sig otrygga i kommunen och på vilka sätt vi ska berätta vad vi gör tillsammans i 
kommunen. Den synliga närvaron planeras utifrån lokal lägesbild och faktisk trygghet utifrån 
brottsstatistiken. Den faktiska tryggheten i kommunen är hög och korresponderar inte med 
den angivna upplevda otryggheten. 
 
Beslut: Polisen vill ta del av SCBs resultat från 2021 och 2017 rörande trygghetsfrågorna. 
Styrgruppen lyfter frågan om ett gemensamt strategiskt kommunikationsarbete.  

2. Polisen informerar om aktuella frågor   

LPO-chef, Lars-Gunnar Björnqvist informerar om att kommunpolisen tillsammans med 
områdespoliser har genomfört riktade dialoger om brottsförebyggande åtgärder med 
kommunens företagare och fastighetsägare, vilket har tagits emot mycket positivt.  

• Positivt är att grannsamverkan ökar kommunen; nya grannsamverkansområden har 

startats och några gamla har återaktiverats. 

• Nattvandringen i Bara och Svedala tätorter har kommit i gång igen efter uppehållet till följd 

av pandemin. Kommunpolisen är nöjd med Nattvandrarnas upplägg och planering. 

• MC-poliser har genomfört samtal med några ungdomar som kör EPA-traktor och med 

ungdomens vårdnadshavare.  

• Trafikkontroller har genomförts på ett 20-tal platser i kommunen.  



2(2) 

RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  NOTAT 
Styrgruppen   

 

3. Inför ny samverkansöverenskommelse 2023    

Samordningsgruppen har börjat arbeta med vad kommande samverkansöverenskommelse 
mellan Svedala kommun och polisen ska innehålla. Samverkansöverenskommelsen idag är 
uppbyggd kring fyra fokusområden. Samordningsgruppen frågar styrgruppen om den har ett 
medskick redan idag som samordningsgruppen ska titta närmare på.  
 
Strategisk kommunikation (se ärende 1 ovan)  
Status för folkhälsan hos kommunens barn och unga (trygghet)  
 
Beslut: Att på nästa möte få presenterat resultatet från Region Skånes Folkhälsorapport Barn 
och unga i Skåne 2021 med fokus på Svedala kommun.  

4. Information om arbetet framåt tillsammans med samhällets olika 
aktörer till följd av det förändrade säkerhets- och 
beredskapsläget och situationen i omvärlden.  

 
Linda Allansson Wester inleder med att det är en ny typ av orolig tid, där barn och äldre verkar 
vara mer påverkade av situationen.  
Leena Berlin Hallrup informerar om kommunens arbete med att starta upp flyktingmottagning 
och om hur ta tillvara kommunmedborgarnas vilja att hjälpa till. Det är viktigt att vi fångar upp 
engagemanget i kommunen.  

4. Mötesdatum 2022 i styrgruppen  

 
Förslag på mötesdatum för styrgruppen 2022 är planerade så att de ligger i fas med 
samordningsgruppens möten och på en tisdagseftermiddag. Mötena börjar kl 14:00. 
17 maj, 28 juni, 20 september samt 6 december.  
 
Beslut: Att godkänna liggande förslag på mötesdatum.  
 
 
 

 

Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 

 

Minnesanteckningarna justeras med digital dokumentsignering 

Se sista sidan för digital justering 

_________________________________ 

Linda Allansson Wester   


