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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  NOTAT 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Mötet sker med deltagande på distans för samtliga 

närvarande 

2021-09-21, kl 14.00-15.25 

Närvarande Linda Allansson Wester (M), kommunalråd, ordförande 

Ronny Johnsson (SD), oppositionsråd 

Lars-Gunnar Björnqvist, chef LPO 

Nena Ermin, biträdande chef LPO 

Johan Lundgren, kommundirektör 

Mikael Jönsson, säkerhetschef 

Leena Berlin Hallrup, socialchef 

Fredrik Aksell, utbildningschef 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid, ordförande 

samordningsgruppen 

Anton Almer, informationssamordnare 

 

Minnesanteckningar från möte 21 september 2021 i 
Styrgruppen för Rådet för trygghet och folkhälsa 

1 Information om kommande Medborgardialog 23 oktober 

Lars-Gunnar Björnqvist informerar om att medborgardialogen ändras något jämfört med 

tidigare. Medborgardialogen ska vara problemorienterad och försöka fånga in rätt målgrupper 

utifrån aktuell lägesbild i kommunen. Förhoppningen är att detta förhållningssätt ska bidra till 

att utöka kommuninvånarnas engagemang i medborgardialogen.  

2 Uppföljning av Medborgarlöfte/Samverkansöverenskommelse 

Styrgruppen har en dialog om Medborgarlöftet och Samverkansöverenskommelsen. Parterna 

är nöjda med det som görs i nuläget och arbetet med den sammanfattande uppföljningen 

pågår. Johan Lundgren lyfter frågan om styrgruppen ser ett behov av att ytterligare formalisera 

uppföljningen framöver.   

Tomas Djurfeldt och Lars-Gunnar påpekar att uppföljningen bör ligga till grund för framtida 

Medborgarlöften och Samverkansöverenskommelser för att säkerställa att dessa träffar rätt 

utifrån aktuell lägesbild. 



2(2) 

RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  NOTAT 
Styrgruppen   

 

3 Förvaltningens bild av nuläget kring ungdomars mående och aktiviteter i samhället 

Fredrik Aksell informerar om att skadegörelsen mot skolbyggnader har varit låg jämfört med 

tidigare år. Verksamhetsområde Utbildning har också färre kränkningsanmälningar och färre 

anmälningar för hot och våld jämfört med tidigare år. 

Tomas Djurfeldt och Leena Berlin Hallrup lyfter den verksamhetsövergripande samverkan som 

sker mellan Ungas Fritid, skolorna, socialtjänsten och polisen. Anställda i de nya tjänsterna för 

tidigt samordnade insatser (TIS) har kommit väl in i arbetslagen och hittat bra kontaktvägar 

mellan verksamhetsområdena och polisen. Styrgruppen instämmer i att denna struktur fått 

effekt och nämner exempel på tillfällen där samverkan resulterat i att förvaltningen kunnat 

upptäcka problem i ett tidigt skede.  

Styrgruppens bild är att läget i Svedala är positivt sett till en jämförelse med andra kommuner 

och detta bekräftas också av brottsstatistiken. Styrgruppen enas om att det är viktigt att 

fortsatt utveckla kommunikationen kring detta. 

4 Polisen informerar 

Lars-Gunnar informerar om att statistiken visar att samtliga brott går ner i Svedala kommun.  

Polisen jobbar med uppföljning av övervakningskameran i Svedala centrum. För att mäta 

effekten av denna tittar polisen inte enbart på brottsstatistiken utan de genomför även samtal 

med boende i närområdet. Bilden i nuläget är att kameran har haft en lugnande effekt och att 

de boende känner sig tryggare. Eftersom kameran är en 90-dagars kamera måste tillståndet 

förnyas. 

Polisen är nöjda med kommunens samarbetsvilja och flexibilitet och lyfter också vikten av den 

verksamhetsövergripande samverkan där olika aktörer – polisen, socialtjänsten och 

verksamhetsområde Utbildning – samarbetar för att kunna göra tidiga insatser.  

5 Övrigt 

Mikael Jönsson nämner att utredningen SOU 2021:49, Kommuner mot brott, kan resultera i ny 

lagstiftning som ålägger kommunen ett större samverkans- och trygghetsansvar. Mikael 

flaggar för att kommunen kan behöva börja planera för detta redan nu om lagstiftningen träder 

i kraft 2023. 
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Linda Allansson Wester    Anton Almer 


