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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  MINNESANTECKNINGAR 
Styrgruppen , dnr Ks 2022-331   

 

 

Plats och tid Svedala kommunhus, sal Aggarp 

2023-02-28, kl 14:10-15:45 

Närvarande Erik Stoy (M), ordförande 

Ambjörn Hardenstedt (S) 

Johan Lundgren, kommundirektör och tf socialchef 

Mathias de Maré, samhällsbyggnadschef 

Fredrik Aksell, utbildningschef 

Mikael Jönsson, räddningschef 

Karl Dannestam, säkerhets- och beredskapschef 

Kristina Larsen, utredare 

1 Minnesanteckningar, styrgruppsmöte i Rådet för 
trygghet och folkhälsa 

Eftersom lokalpolisområdeschefen anmält förhinder till dagens möte utgick hans ärende; 

Polisen informerar. Styrgruppen lade i stället till ett ärende om den nya lagen om 

kommuners brottsförebyggande ansvar.  

1.1 Reviderade riktlinjer för Rådet för trygghet och folkhälsa 

Riktlinjerna beskriver rådets uppdrag, rådets medlemmar samt vilka dokument som tillhör 

rådets ansvarsområden. Det som har reviderats något i riktlinjerna är funktionerna i 

styrgruppen och samordningsgruppen. Två avsnitt har tagits bort och ett nytt har 

tillkommit, som beskriver den nya lagen och rådets funktion till lagen.  

Riktlinjerna är det sista styrdokumentet av rådets handlingar som revideras. 

Kommunstyrelsen godkände 2022-12-19 rådets nya Åtgärdsplan med tillhörande 

Lägesbild 2022. Dessa två dokument utgör också underlag i den 

samverkansöverenskommelse med polisen som kommunen undertecknade 20 december 

2022.  

Styrgruppen gör några redaktionella förtydliganden i riktlinjen och ändrar på en medlems 

placering i rådet.  

Beslut: Styrgruppen beslutar godkänna de reviderade riktlinjerna efter redaktionella 

ändringar och en medlems plats i rådet. 

1.2 Information om avloppsmätningar efter droger 

Utredare Kristina Larsen informerar om de kommande planerna på att ta prover på 

kommunens avloppsvatten efter droger. Styrgruppen informeras om när mätningarna 
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planeras äga rum i vår, hur man gör dessa mätningar, hur resultatet presenteras samt 

vilka droger vi testar efter. Denna insats finns med i rådets åtgärdsplan.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att rådet ska genomföra tester under ett år, vilket blir vid två 

tillfällen (våren och hösten 2023) och därefter görs en utvärdering.  

1.3 Information om lagen om kommuners brottsförebyggande 
ansvar 

Utredare Kristina Larsen informerar om lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar, 

som förväntas träda i kraft 1 juli 2023. Lagförslaget/Betänkandet är nu hos justitieutskottet 

för beslut innan det kommer till riksdagen för beslut.  

Syftet med lagen är att säkerställa att kommunerna arbetar med brottsförebyggande 

åtgärder på ett samordnat, effektivt och kunskapsbaserat sätt. Det brottsförebyggande 

arbete bedrivs på lokal nivå utifrån en lokal problembild. Många av de faktorer som har 

betydelse för brottsligheten kan påverkas genom lokala insatser, såväl inom social och 

situationell prevention som på strukturell och operativ nivå.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen. 

1.4 Bedrägerier mot äldre  

Säkerhets- och beredskapschef, Karl Dannestam informerar om bedrägerier mot äldre 

har ökat i kommunen och i Sverige generellt. Kommunpolisen har tidigare meddelat att 

aktiviteter genomförs inkom kort i kommunen i brottsförebyggande syfte.  

Utredare Kristina Larsen informerar om att rådet tillsammans med Brottsofferjouren (BOJ) 

arrangerar en föreläsning om bedrägeriet mot äldre. Föreläsningen riktar sig till äldre och 

anhöriga. Föreläsningen är planerad till 31 mars. Insatsen finns med i rådets åtgärdsplan. 

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen. 

 

 

Minnesanteckningarna justeras av Erik Stoy, ordförande 

Justering sker genom digital signering.  


