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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  NOTAT 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen  

2022-05-17, kl. 14:00-15:45 

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, räddnings- och säkerhetschef 

Leena Berlin Hallrup, socialchef  

Kristina Larsen, utredare, utredare, sekreterare 

Fredrik Aksell, utbildningschef, närvarar punkt 1 

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid, ordförande 

samordningsgruppen, närvarar punkt 1 

Lina Walldén, samordnare Kultur och fritid, närvarar punkt 1 

Minnesanteckningar från möte 17 maj 2022 i  
Styrgruppen för Rådet för trygghet och folkhälsa 

1. Resultat från Region Skånes folkhälsorapport Barn och Unga i 
Skåne 2021 med fokus på Svedala kommun   

 
Lina Walldén presenterar resultatet, men har inga förklaringar/orsakssamband till resultat idag. 
Enkätundersökningen genomfördes januari-februari 2021 och elever i årskurs 6 och 9 samt 
gymnasiets årskurs 2 svarade. Syftet med folkhälsorapporten är att ge en bild av livsvillkor, 
levnadsvillkor och hälsa bland barn och unga i Skåne idag.  
 
Svedala kommun visar på mycket bra i resultat, men det finns några frågor som sticker ut. 
Rapporten visar att det är en ökande trend i Skåne, men är något högre i Svedala kommun. 
Det gäller bland annat frågor om alkoholkonsumtion, snusning, upplevd stress av skolarbete.  
Områdeschefen informerar om att Elevhälsan tar tagit del av rapportens resultat. Psykisk 
ohälsa är en samhällstrend som vi måste prata med om, där toleransnivån har sjunkit. Det är 
också viktigt att föräldrar får en återkoppling av rapporten.  
 
Samordningsgruppen genomför nu i maj en riktad medborgarundersökning som vänder sig till 
elever. Eleverna kommer att få svara på enkät som förväntas ge en bredare bild i vissa 
frågeställningar än rapportens resultat. Resultatet ska analyseras på samordningsgruppens 
möte i juni månad.  
 
Styrgruppen reflekterar över rapportens resultat och konstaterar bland annat att flickor är mer 
utsatta. Det är viktigt att nämnderna får ta del av rapporten. I skissen för den nya samverkans-
överenskommelsen tar vi med lägesbilderna vad gäller skola och det socialpreventiva arbetet 
och gällande det brottsförebyggande arbetet för den situationella preventionen. 
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2. Polisen informerar  

 
LPO-chef, Lars-Gunnar Björnqvist informerar om  
 

• att polisen sätter mer fokus på ungdomar. Vilka brott utsätts skolungdom för? Hur 
bedömer vi den offentliga miljön på nätet? Ungdomarna är mer på nätet än ute på byn.  
 

• att kommunpolisen arbetar för att starta upp en Nattvandrargrupp i Bara tätort och har 
kallat till informationsmöte tillsammans med organisationen Nattvandrarna.  
 

• brottsstatistiken i Svedala kommun för innevarande år och konstaterar att det är lugnt i 
Svedala kommun. Vid jämförelse av antalet anmälda brott så ligger Svedala kommun 
under i år (2022) jämfört med 2021 och 2020. Vad gäller trafikbrotten ser polischefen 
också en positiv utveckling i bland annat en minskning i smitningsärenden från både 
trafikolycka och parkeringsskada.  

 
 
 
 
 
 

 

Anteckningarna är förda av Kristina Larsen 

 

Minnesanteckningarna justeras med digital dokumentsignering 

Se sista sidan för digital justering 

_________________________________ 

Linda Allansson Wester   


