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Rådet för trygghet och folkhälsa 

Styrgruppen 

Åtgärdsplan inom trygghet och folkhälsa 2023-2026  

 

Åtgärdsplan för rådet för trygghet och folkhälsa 

Svedala kommuns arbete inom folkhälsa och trygghet utgår från kommande lagstiftning och 

en nulägesanalys som mynnar ut i en lokalt förankrad åtgärdsplan. I de övergripande målen 

för kommunens arbete återfinns inte trygghet och folkhälsa, men åtgärdsplanen knyter i flera 

delar an till ”Service och bemötande” och ”Näringsliv”. 

Analysen har utgått från kvantitativt och kvalitativt underlag. Dessa underlag är polisens 

trygghetsmätning, aktuell brottsstatistik, Folkhälsomyndighetens folkhälsoundersökning, 

region Skånes folkhälsorapport, Svedala kommuns riktade medborgardialoger, statistiska 

centralbyråns medborgarundersökning, fysiska och digitala trygghetsvandringar och 

erfarenheter inhämtade från kommunens verksamheter genom rådet för trygghet och 

folkhälsa. Genom dessa underlag framträder vad kommunen och lokalsamhället anser det 

angeläget att arbeta med. 

Analysen av detta underlag har lett till en åtgärdsplan som följs upp och revideras genom 

årliga framtagande av nulägesbilder. Område trygghet och folkhälsa är brett och åtgärder 

planeras inom en rad olika verksamheter fördelade på flera aktörer, som utgår från 

nulägesbilder. 

Åtgärdsplanen utgår även från samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis och 

den nationella ANDTS-strategin1 som innehåller mål och inriktningar för arbetet på kommunal 

nivå.  

Med detta presenteras följande åtgärdsplan för trygghet och folkhälsa i Svedala kommun. 

Lägesbilden för trygghet och folkhälsa 2022 finns i ett separat dokument.  

Beskrivning av samarbetet mellan kommun och polis i arbetet med 
trygghet och folkhälsa 

Samarbetet mellan kommun och polis utgår från en samverkansöverenskommelse som följer 

mandatperioderna. Det finns därefter ett antal forum och samverkansformer som involverar 

berörda verksamheter på ändamålsenlig nivå. 

 
1 Alkohol, narkotika, doping, tobak, spel. 
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Rådet för trygghet och folkhälsa har som uppgift att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser 

som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt 

samhälle.2 Rådet leds av en styrgrupp som har det övergripande ansvaret, behandlar 

strategiska vad-frågor och bevaka att aktuella trygghets- och folkhälsofrågor behandlas och 

avrapporteras till kommunstyrelsen. Sammansättningen består av polis och kommun med 

representanter från berörda verksamheter; säkerhet och beredskap, individ och familj, 

utbildning, kultur och fritid, gata och park samt kommunledning. 

Till styrgruppen finns en samordningsgrupp som representeras av funktioner som i det 

vardagliga arbetet berör rådets områden. Samordningsgruppen arbetar på uppdrag av 

styrgruppen och har en mer operativ inriktning med fokus på synergier mellan socialtjänst, 

polis, skola och fritid och andra lokala eller externa aktörer. Samordningsgruppen har vidare i 

uppdrag att ta fram, genomföra och följa upp planer för de mål och aktiviteter som styrgruppen 

beslutat om. 

Som en del av den brottsförebyggande samverkansgruppen finns SSPF (Skola, 

Socialtjänsten, Polis, Fritid), ett brotts- och drogförebyggande arbete som baseras på ett 

relevant, tidigt och ändamålsanpassat informationsutbyte mellan verksamheter för att tidigt 

identifiera problem eller trender och initiera åtgärder för att fånga upp negativt normbrytande 

beteende. 

Trafiksäkerhetsgruppen som lyder under teknisk nämnd har knutits an till trygghets- och 

säkerhetsarbetet genom beslut av styrgruppen3. Trafiksäkerhetsgruppen behandlar frågor och 

områden som rör trygghet och säkerhet i trafiken och trafikmiljön, varför delar av arbetet i 

denna åtgärdsplan knyts an till denna konstellation. 

 

 

  

 
2 Enligt styrdokument antaget 2020-12-10, KS Dnr 2019-43. 
3 Beslut i Styrgruppen för rådet för trygghet och folkhälsa 2019-04-16. 
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Svedala kommuns mål för mandatperioden 2023-2026  

 

Målen med rådets åtgärdsplan där vi arbetar förebyggande, främjande och åtgärdande är att 

folkhälsan och tryggheten ska öka som ett led i att skapa en attraktiv kommun med möjligheter 

för hela livet.  

Svedala kommunfullmäktige har antagit 15 övergripande mål för mandatperioden, dessa mål 

är i sin tur indelade i fyra målområden. Trygghet och folkhälsa ingår inte i denna övergripande 

målformulering men åtgärder i åtgärdsplanen relaterar till kommunens övergripande 

målområden; främst ”Service och bemötande” och ”Attraktiv näringslivskommun”. 

Det finns även ett grunduppdrag för Rådet för trygghet och folkhälsa att verka inom området 

som till delar också styrs av lag, författning och nationella inriktningar. 

Trygghet och folkhälsa 

Den nya åtgärdsplanen är inte uppdelad i fyra områden som tidigare, utan endast i två 

övergripande områden; Trygghet och folkhälsa. Inom båda områdena föreslås en rad olika 

åtgärder som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten för både kommunens 

invånare såväl som näringsliv samt att förbättra folkhälsan, då främst för barn och unga i 

Svedala kommun.   

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (SOU 
2021:49) 

Ett lagförslag finns som avses ge kommuner ett större ansvar inom det brottsförebyggande 

arbetet. Förslaget fokuserar på hur kommuner kan bedriva ett lokalt brottsförebyggande 

arbete och inte om vad, det vill säga vilka åtgärder en kommun ska vidta. Lagen syftar dels till 

att kommuner utifrån ett kunskapsbaserat underlag ska ta ställning till behovet av 

brottsförebyggande åtgärder, dels skapa förutsättningar för samordning av det 

brottsförebyggande arbetet inom kommunen.  

Kommunens ska enligt lagförslaget: 

• Ta fram en lägesbild 

• Formulera och besluta om åtgärdsplan för att förbygga brott 

• Uppdatera och följa upp lägesbild och åtgärdsplan minst vartannat år 

• Ansvara för samordningen av de brottsförebyggande frågorna inom sitt geografiska 

område 

• Det ska finnas en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor. 

Exempel på brottslighet/problematik som nämns:  

Kriminella nätverk, dödligt skjutvapenvåld, narkotikahandel, angrepp på välfärdens 

utbetalningssystem, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, 

ordningsstörningar, skadegörelse, otrygghet, tillit / brottslighet som hotar 
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samhällsgemenskapen, kvinnor och mäns förutsättningar att röra sig fritt i det offentliga 

rummet, destruktiva manliga könsnormer.  

Förvaltningar/verksamheter som nämns i lagförslaget: 

Socialtjänst, skolväsende, samhällsbyggnad, planering för bostadsförsörjning, underhåll av 

bostadsområden, parker och torg, tillsyn av alkohol, tobak och livsmedel, vid inköp av varor 

och tjänster, arbete för jämlika livsvillkor/social hållbarhet, Integration, ANDTS.  

Sammanfattningsvis ska kommunens brottsförebyggande arbetet vara kunskapsbaserat, 

systematiskt, lokalt anpassat samt ske i samverkan.  

Svedala kommuns arbete i Rådet för trygghet och folkhälsa uppfyller väl lagförslagets 

intentioner. 

Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023 och ingår som en del i Tidö-avtalet varför en 

anpassning efter det utökade ansvaret både kan och bör ske med framförhållning. Vidare 

föreslås kommunerna tilldelas ekonomiska medel i viss omfattning, i det framtida arbetet bör 

det därför tas i beaktande hur sådana tillkommande resurser ska omsättas. 
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Folkhälsa  

Antidoping  

Doping utgör såväl ett folkhälsoproblem som en trygghetsaspekt. Bruket är dokumenterat 

skadligt på individnivå och tydliga samband finns mellan doping och bland annat relationsvåld. 

Bruk som sker illegalt är dessutom en trygghetsaspekt i att det kan bidra till eller komma från 

kriminell verksamhet. Närliggande till doping finns kosttillskott där användningen ökat men 

vars kontroller bör intensifieras. Följande aktiviteter är därmed aktuella inom ramen för doping 

som folkhälsoområde. 

Aktivitet: 

• Genomföra kontroller av kosttillskott inom ramen för livsmedelsinspektioner.4 

• Följa upp föreningars policyarbete gällande att de följer kultur- och fritidsnämndens 

krav för att erhålla föreningsstöd. 

• Samordna kunskapshöjande insatser för företag och aktörer inom hälsa och träning 

genom att aktörer bjuds in till konceptet 100% ren hårdträning.5 

Kunskapshöjande insatser om drogtecken 

En tidig upptäckt av bruk av narkotika eller hälsoskadliga varor är nödvändigt för relevanta och 

effektiva insatser. Detta kräver en grundläggande kunskap hos de yrkesgrupper och funktioner 

som arbetar med ungdomar. Även kunskap i ämnet hos vårdnadshavare underlättar upptäckt 

och främjar åtgärder om sådana blir aktuella. 

Aktivitet: 

• Föreläsning för vårdnadshavare i årskurserna 6-9. 

• Utbildning till nattvandrare. 

• Utbildning till personal som arbetar eller träffar barn och unga (exempelvis Kultur och 

fritid, trygghetsvärdar med flera). 

Drogfri skola 

Skolorna i Svedala kommun ska ha en trygg och drogfri miljö för elever och personal.  

Aktivitet: 

• Polisen ska med sina narkotikahundar genomföra narkotikasök, i samarbete med 

rektorerna, på kommunens högstadieskolor och gymnasieskola.  

 
4 Hänvisar till mål 1 i ANDTS-strategin med prioriterat insatsområde ”Den offentliga kontrollen av 
kosttillskott bör intensifieras”, 
5 Hänvisar till mål 3 i ANDTS-strategin med prioriterat insatsområde att nästa steg bör tas i det 
förebyggande arbetet mot dopning. 
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Avloppsmätningar efter narkotika  

En åtgärd utgörs av att genomföra mätningar av avloppsvatten för att få information om 

konsumtionsnivå av narkotika eller andra hälsoskadliga preparat. I jämförelse med analyser 

som bygger på enkäter är metoden med avloppsmätningar inte avhängig hur frågor är ställda 

eller om personen svarar sanningsenligt. En mätning utgör på så vis en komplettering till 

lägesbildsarbetet och uppföljningen av åtgärder kopplade till skadligt bruk. Återkommande 

mätningar kan också utgöra en indikator på effekten av genomförda åtgärder och ge en 

möjlighet att fånga upp trender. 

Att arbeta mot skadligt bruk av narkotika finns i flera styrdokuments mål. Enligt 

barnkonventionens 33:e artikel ska Sverige vidta åtgärder för att skydda barn från narkotika. I 

ANDTS-strategin 2022-2025 anges i mål 3 att antalet barn och unga som börjar använda 

narkotika eller andra skadliga preparat ska minska. Alla länder ska även arbeta för att uppfylla 

de globala mål som utgör Agenda 2030 där målområde 3, god hälsa, har som specifikt delmål 

(3.5) att förebygga och behandla drogmissbruk av alla slag. 

Den höga tillgången på droger i vår region gör att även vi i Svedala kommun bör skaffa oss en 

aktuell lägesbild baserad på aktuella mätresultat som vi dialog bearbetar med polisen och 

kommunala nätverket.  

En väl förberedd kommunikation av resultatet är viktig som en del i det trygghetsskapande 

arbetet. 

Aktivitet:  

• Genomföra avloppsmätning efter narkotiska preparat samt dopingpreparat. En initierad 

mätning och återkommande årlig mätning därefter.6 

Psykisk ohälsa   

Psykisk ohälsa kan se ut på olika sätt. Det kan handla om olika diagnoser, men också om 

andra besvär som man varken har fått diagnos eller behandling för, som ändå påverkar det 

dagliga livet. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste 

decennierna. Många ungdomar upplever stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest och 

svårigheter att hantera vardagen.  

Psykisk ohälsa kan hindra barn och unga från att fungera i sin vardag och utvecklas så bra 

som möjligt. Barn med sämre socioekonomiska förutsättningar och placerade barn har en 

ökad risk för psykisk ohälsa. Det har även till exempel barn och unga som är asylsökande, 

internationellt adopterade och hbtqi-personer. Barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har också ökad risk för annan psykisk ohälsa.  

 
6 Hänvisar till mål 1 i ANDTS-strategin med prioriterat insatsområde att införsel och illegal handel 

med ANDTS-produkter och substanser bör motverkas. 
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Svedala kommun tagit fram en familjeguide, som presenterar det stöd som finns för 

medborgarna. Familjeguiden beskriver vilka främjande, förebyggande och åtgärdande insatser 

som finns i kommunens verksamheter till barn, unga och vårdnadshavare. Utbildning och 

Individ- och familjeomsorgen arbetar båda inom sina respektive ansvarsområden, utöver det 

som står i familjeguiden, inom området psykisk ohälsa.  

Förutom kommunens egna verksamheter finns även information om relevanta funktioner inom 

hälsosjukvården, föreningar och organisationer.  

Aktivitet:  

• Informera och sprida Familjeguiden inom kommunens verksamheter till alla 

medarbetare som möter barn, unga och vårdnadshavare. Syftet är att medarbetare 

ska kunna göra innehållet i Familjeguiden känt för de som behöver få stöd. 

• Personal inom Ungas fritid och trygghetsvärdar arbetar uppsökande vid kontakt med 

barn- och ungdomar att vid iakttagelse av dåligt mående föra informationen vidare till 

Elevhälsan.  

• Informera och sprida Familjeguiden till kommunens invånare i syfte att få invånare att 

söka och ta emot stöd vid behov.  

Skola, socialtjänst, polis och fritid 

Skola, socialtjänst, polis och fritid (förkortat SSPF) är ett brotts- och drogförebyggande arbete 

som utgår från samverkan kring grupper och individer. Arbetet bygger på återkommande 

möten och gemensamma åtagandeplaner. Ett relevant, tidigt och ändamålsanpassat 

informationsutbyte mellan verksamheter är viktigt för att tidigt identifiera problem eller trender 

och initiera åtgärder för att fånga upp ungdomar med negativt normbrytande beteende. 

Arbetsmetoden Youngster och fokus brottsaktiv som startade i Svedala kommun våren 2021 

har slagit väl ut och varit effektivt och bör därför fortsätta under benämning SSPF.  

Youngster och fokus brottsaktiv är ett fördjupat samarbete kring unga i både grupp och individ, 

där målet är att genom tidiga samordnade insatser utveckla och förstärka stöd kring enskilda 

individer och grupper. De ungdomar som är mest drivande i kriminella aktiviteter får större 

fokus och tätare insatser. Även platser kan identifieras som fokus brottsaktiv. Samarbetet sker 

mellan utbildning, individ- och familjeomsorg, kultur- och fritid och trygghetsvärdar i nära 

samarbete med Polisen. I SSPF arbetar vi också med örat mot marken vilket innebär att 

aktörer i lokalsamhället har en stående inbjudan i delar av mötena för att bidra till lägesbilden.  

Aktivitet: 

• Fortsätta samverkan inom forumet Youngster och fokus brottsaktiv med namnet 

SSPF.7 

 
7 Hänvisar till mål 3 i ANDTS-strategin med prioriterat insatsområde att förebygga ANDTS-

relaterad ohälsa bland barn och unga och erbjuda tidigare insatser bör ges en högre prioritet.  
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• Upprätta former för återkommande samverkan; personal från våra öppna mötesplatser 

för unga, familjebehandlarna, områdespolisen och trygghetsvärdarna har 

återkommande gemensamma uppstarter under arbetspass på helger. Åtgärden sker 

genom gemensam schemaläggning och samverkan inför gemensamma arbetspass av 

berörda verksamheter. 

Trygghet  

Nattvandrare i våra tre tätorter 

Idag har vi två välfungerande organisationer för nattvandrare i Svedala tätort och Klågerup 

tätort. Målsättningen är att etablera organisation för nattvandrare även i hela kommunen. 

Aktivitet: 

• Arbeta aktivt genom dialog och samverkan för att etablera organisation för 

nattvandrare. 

Kamerabevakning 

Samordningsgruppen har tagit fram riktlinjer för kamerabevakning för kommunala objekt8. 

Handlingen finns hos kommunledningsgruppen för återkoppling. Säkerhets- och 

beredskapschefen arbetar vidare med riktlinjen i syfte att nå en fastställd sådan som därefter 

utgör en grund inom området kamerabevakning riktat mot brottsutsatta platser. 

Polisens tillfälliga bevakningskamera på Storgatan hade stor effekt under 2021, vilket 

kommunpolisen dokumenterat i en rapport. Med stöd av lägesbildanalysen bör Svedala 

kommun ta ställning till att ansöka om permanenta bevakningskameror i de tre tätorternas 

centrum som en del i det brottsförebyggande arbetet. 

Aktivitet: 

• Fastställa riktlinjer för kamerabevakning i Svedala kommun. 

• Polisen kan fatta beslut om tillfällig kamerabevakning på brottsfrekventa platser med 

fast kamera eller luftburen kamera som sitter på en drönare, så kallade UAS. Det sker 

med stöd av annan lagstiftning än den som kommunen ska följa vid sina 

kamerabevakningsinsatser.  

 
8 Dnr 2021-70, i mars 2021. 
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Minska skadegörelse  

Skadegörelse påverkar starkt både den faktiska och upplevda tryggheten och är angeläget att 

arbeta vidare med. Det är tydligt utifrån såväl polisens trygghetsmätning, kommunens 

medborgardialoger som undersökningar från Svenskt näringsliv. 

Samordningsgruppen har tagit fram förslag för justering av riktlinjer vid skadegörelse på 

kommunala byggnader och platser9. Detta för att underlätta för kommunens verksamheter att 

använda riktlinjen vid bland annat tillfällen då någon tas på bar gärning vid skadegörelse. 

Handlingen finns hos kommunledningsgruppen för återkoppling. Bevakningskameror kan bidra 

till att skadegörelse minskar och kan därför övervägas, utifrån riktlinjen för 

kameraövervakning, som åtgärd på utsatta platser eller som förebyggande insats. 

Aktivitet: 

• Ungdomsparlamentet involveras återkommande i förebyggandearbetet mot 

skadegörelse.  

• Sprida kunskap om dokument Riktlinjer vid skadegörelse inom kommunal verksamhet 

samt till kommunens invånare.10 

• Samverkan om effektiv närvaro på utsatta platser mellan personal från Säkerhet- och 

beredskap, Kultur. och fritid, socialtjänsten och polis. 

• Göra djupare analyser av skadegörelse på utsatta platser för att sätta in rätt åtgärder. 

• Arbeta för effektivare klottersanering på kommunens fastigheter och egendom (typ 

bänkar) och upprätta dialog med andra fastighetsägare om klottersanerings betydelse 

Brottsförebyggandearbete mot särskilt brottsutsatta  

Inriktningen för arbetet i denna del är att vidta åtgärder för att tidigt upptäcka missförhållanden 

och brott inom familjen. Polisen återkopplar till särskilt brottsutsatta inom kommunen, där en 

polisanmälan gjorts eller synpunkter lämnats inom mindre allvarlig brottslighet. Detta gäller 

inom ärenden där Polisen och kommunen gemensamt kan identifiera platser, personer eller 

trender, för att sätta in rätt åtgärder. Detta syftar till att leda till ökad trygghet bland 

medborgarna och större brottsuppklarning.   

Aktivitet 

• Polis tar kontakt med berörd verksamhet vid behov. 

• Fördjupat samarbete mellan polis och kommunens socialtjänst rörande särskilt 

brottsutsatta. 

• Följa upp polisanmälningar kopplade till särskilt brottsutsatta.  

 
9 Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-23. 
10 antagna av kommunfullmäktige 2021-06-23, § 72 
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Trygghetsskapande arbete genom dialog och föreläsningar 

En del i ett trygghetsskapande arbete är att arbeta för ett bra bemötande gentemot såväl 

kommuninvånare som näringsliv och föreningsliv. Trygghetsvärdar och polis arbetar 

uppsökande och polisen kan även erbjuda föreläsningar eller delta på träffar med näringsliv 

och föreningar. Ett uppsökande arbete har även syftet att vara trygghetsskapande. 

Aktivitet: 

• Näringsliv, riktat uppsökandearbete av trygghetsvärdar i samråd med 

näringslivsenheten. 

• Lokala föreningar, riktat uppsökandearbete av trygghetsvärdar i samråd med 

kommunens föreningssamordnare. 

• Brottsofferjouren Söderslätt erbjuds föreläsa inom utvalda områden för personal och 

kommuninvånare i kommunen. 

• Öka närvaron av uniformerad polis på offentliga platser. 

• Upprätthålla samverkan mellan kommun, polis och berörda samhällsaktörer genom att 

dela lägesbilder och relevant information för att förebygga etablering av kriminella 

nätverk eller organiserad brottslighet. 

Säker och trygg förening  

Kultur och fritid arbetar systematiskt med att arbeta för att barn och ungdomar i föreningslivet 

ska befinna sig i en säker och trygg verksamhet. Arbetet utgår från ett utvecklingsprogram för 

föreningarna som heter Säker och trygg förening. Programmet syftar till att utveckla och 

kvalitetssäkra föreningarnas verksamhet, för att möjliggöra en god föreningsmiljö för barn och 

ungdomar. Säker står för delar som berör säkerhet, till exempel anläggning, transporter samt 

olycksfall medan trygg berör föreningens ”mjuka” värden. Det omfattar värdegrund, barns 

rättigheter, inkludering, rekrytera/behålla aktiva och ledare samt utveckling av goda 

föreningsmiljöer.  

Programmet är i samverkan med RF-SISU Skåne (Riksidrottsförbundet och SISU 

Idrottsutbildarna) samt Scouterna och fortlöper under ett år. Utbildningsinsatser varvas med 

workshops där föreningarna har assistans och stämmer av med sin idrottskonsulent från RF-

SISU Skåne, om man tillhör RF, alternativt föreningssamordnare om man representerar en 

kulturförening. Syftet och målet är att höja kompetensen inom vad säker och trygg förening 

inrymmer samt att medverkande föreningar formar handfasta policydokument med tillhörande 

handlingsplaner.  

Aktivitet 

• Arbete med utvecklingsprogrammet för Säker och trygg förening tillsammans med 

föreningslivet i Svedala. 

• Riktade insatser till föreningar i syfte att kvalitetssäkra föreningarnas policys som 

anger hur man arbetar för att motverka droger, alkohol, narkotika, doping och tobak, 

förhindra sexuella trakasserier, bidra till jämställdhet, jämlikhet och likabehandling 

samt att upprätthålla barnkonventionen. 
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Trygg trafik  

Syftet med förebyggandearbetet inom trafik är att minska antalet skadade och döda i trafiken, 

en gemensam målsättning för samtliga involverade aktörer. Detta genom att verka för att 

identifiera utsatta platser samt arbeta förebyggande med säkrare trafikbeteenden. 

Trafiksäkerhetsgruppen fortsätter genomföra platsbesök med jämna intervaller för att möta 

medborgarnas och samhällets synpunkter om åtgärder inom trafikområdet, en slags 

trafikrelaterad medborgardialog. Boende och verksamhetsutövare bjuds in till dessa. 

Trafiksäkerhetsgruppen tar även fram platser som är aktuella för trafikkontroller eller 

hastighetstavlor i syfte att förändra trafikfarligt beteende. Jobba situationellt med att planera 

eller bygga bort trafikfarliga situationer eller platser samt förbättra flödet för ett lättförståeligt 

trafikbeteende. Uppföljning av varje aktivitet sker för att undersöka vad effekten blev.  

Då det förekommer störningar och olyckor kopplade till trimmade mopeder och A-traktorer, 

som skapar otrygghet, är detta ett aktuellt område inom trafiksäkerhet.  

Aktivitet: 

• Trafiksäkerhetsgruppen genomför platsbesök två gånger per år, inriktningen är att 

medborgare som inkommit med synpunkter bjuds in att delta.  

• Trafiksäkerhetsgruppen tar fram aktuella platser för trafikkontroller för vidarebefordran 

till polisen.   

• Aktivitetsserie mopeder och A-traktorer; informationsutskick två gånger per år under 

vår respektive höst genom skolorna.  

• Förebyggande dialog om beteende i trafik, lagar och regler, med ungdomar i skolan. 

Kontakt med vårdnadshavare vid behov.  

• Information till vårdnadshavare i förskola och skola om säker skolväg som en följd av 

genomförda platsbesök. 

• Polisen arbetar med riktade kontroller i trafiken. 

Medborgardialoger  

Fokus trygghet och folkhälsa 

Att fördjupa sig i trygghetsfrågan genom medborgardialoger utgör ett kompletterande underlag 

till lägesbilden men kan genom sin kontakt och bemötande med berörda även utgöra en 

trygghetsaspekt. I Svenskt näringslivs enkät utgjorde ökad trygghet och minskad brottslighet 

den främsta faktorn för ett gott företagsklimat. Tryggheten för företag och näringsidkare är 

därför angelägen att arbeta med. 

Riktad medborgardialog kan vara fysisk eller digital med en ändamålsenlig periodicitet och 

omfattning. Kommunikation och återkoppling av resultat och åtgärder är viktiga delar att ha 

med för god dialog och bra förankring. Upplägg för dialoger: 

• Riktad medborgardialog till det lokala näringslivet. 
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• Referensgrupper av skolungdomarna åk 7-9. 

Våldsbejakande extremism och pågående dödligt våld  

Kommunen ansvarar för att genomföra kontinuerlig utbildning och fortbildning inom 

våldsbejakande extremism (VBE) och pågående dödligt våld (PDV) till berörd personal i 

kommunal verksamhet; detta som ett led i ett viktigt förebyggande arbete som kan minimera 

skador vid ett eventuellt våldsdåd. Kommunen genomför utbildningar i egen regi eller genom 

upphandling.  

Sedan 1 augusti 2020 finns det uttryckligt stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

för informationsdelning mellan bland annat socialtjänst, polis och säkerhetspolis vad gäller 

förebyggande och utredning av terroristbrottslighet. Utlämnande ska i större utsträckning 

kunna ske vid misstankar om att terroristbrottslighet har begåtts men också för att förebygga 

sådan brottslighet samt ingripa mot pågående eller nära förestående allvarlig våldsbrottslighet. 

För att ha möjlighet att agera i rätt skede är det viktigt att relevanta aktörer har kunskap om 

möjligheter och skyldigheter att dela information; vare sig det rör negativt normbrytande 

beteende kopplat till extremism eller våldsbejakande tendenser.  

Det är också viktigt att personal har kunskaper om vad VBE är och hur man kan identifiera 

tecken inom VBE så att detta kan informeras om till rådet eller till polisen. 

Aktivitet: 

• Regelbundet återkommande utbildning till utvald personal i kommunen inom VBE och 

PDV. 

• Ta fram fortbildningsmaterial som kan användas på arbetsplatsträffar.  

• Tidig upptäckt av extremism av riskfaktorer genom SSPF i form av kunskapsutbyte 

kring former för informationsdelning med fokus på att fånga upp negativt normbrytande 

beteende med koppling till våldsbejakande extremism eller våldsutövning. 

Samverkansparter inledningsvis polis, socialtjänst, skola med fokus på vilka aktörer 

som kan, får eller är skyldiga att dela information och under vilka förutsättningar.  


