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Ansvarig för dokumentets utformning och uppdatering är samordningsgruppen i Rådet för 

trygghet och folkhälsa.  

Riktlinjen är godkänd av kommunstyrelsen 2019-04-29 § 98, reviderad 2023-03-13 § 32. 

Rådet för trygghet och folkhälsa har godkänt ändringar i riktlinjen vid styrgruppens 

sammanträde 2020-12-10 och 2023-02-28.   
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Rådet för trygghet och folkhälsa 

Rådet för trygghet och folkhälsa (RTF) är kommunens lokala brottsförebyggande råd. Rådet 

består av en styrgrupp och en samordningsgrupp. Den övergripande uppgiften för RTF är att 

initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa 

förutsättningar för ett tryggt och hälsofrämjande samhälle. RTF tar fram och följer strategiska 

fokusområden i en tidsbestämd åtgärdsplan för att säkerställa målarbetet. 

Styrgruppens uppgift och ansvar 

Styrgruppen ska framför allt behandla strategiska ”Vad-frågor” genom att verka för ett 

långsiktigt och proaktivt främjande och förebyggande arbete. Styrgruppen ska bevaka att 

aktuella trygghets- och folkhälsofrågor behandlas och vid behov kommer vidare för politisk 

behandling och avrapportering till kommunstyrelsen. Styrgruppen har det övergripande 

ansvaret för RTFs arbete och kan vid behov ge uppdrag till samordningsgruppen som då 

självständigt väljer väg för att genomföra detta och rapporterar sedan tillbaka till styrgruppen. 

Styrgruppen träffas fem gånger om året: februari, april, juni, september och november.  

Samordningsgruppens uppgift och ansvar 

Samordningsgruppen ska representeras av funktioner som i sitt vardagliga arbete har uppdrag 

som berör RTF:s områden. Gruppen arbetar både på uppdrag av styrgruppen och agerar 

självständigt utifrån det övergripande mandat gruppen har fått av styrgruppen. 

Samordningsgruppen har en effektiv och operativ inriktning och med fokus på synergier 

mellan socialtjänst, skola, fritid och polis.  

Samordningsgruppen tar fram på uppdrag av styrgruppen en tidsbestämd åtgärdsplan för att 

uppnå målen som styrgruppen beslutat om.  

Samordningsgruppen genomför olika former för medborgardialoger i kommunen för att möta 

kommunens medborgare i frågor om trygghet och folkhälsa.  

Samordningsgruppen har även i uppdrag att samordna förebyggande insatser, inom ramen för 

arbete med hot och våld, mot våldsbejakande extremism (VBE) och pågående dödligt våld 

(PDV).  

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete  

Den 1 juli 2023 föreslås en ny lag träda i kraft som ger Sveriges kommuner ett 

brottsförebyggande ansvar. Syftet med lagen är att säkerställa att kommunerna arbetar med 

brottsförebyggande åtgärder på ett samordnat, effektivt och kunskapsbaserat sätt.  

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

intentioner. 
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Medlemmar i styrgruppen 

Ordförande  Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande 

Vice ordförande Oppositionsråd, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Ledamot  Oppositionsråd, ledamot i kommunstyrelsen 

Ledamot  Kommundirektör 

Ledamot  Lokalpolisområdeschef 

Ledamot  Utbildningschef 

Ledamot   Socialchef 

Ledamot  Samhällsbyggnadschef 

Ledamot  Säkerhets- och beredskapschef 

Samordnare  Utredare, kommunledningskontoret. 

Medlemmar i samordningsgruppen 

Ordförande  Säkerhets- och beredskapschef 

Vice ordförande Områdeschef (Individ- och familjeomsorgen,  

                                      Biståndshandläggning, SoL/LSS) 

Ledamot  Kommunpolis 

Ledamot   Områdeschef Kultur och Fritid 

Ledamot  Områdeschef (Grundskola, grundsärskola, gymnasium och 

                                     vuxenutbildning) 

Ledamot  Räddningschef 

Ledamot   Gatu- och parkchef 

Samordnare  Utredare, kommunledningskontoret.  

Arbetsordning 

Lokalpolisområdeschefen deltar på styrgruppens möten och kommunpolisen deltar i 

samordningsgruppens möten.  

Räddningstjänstchef kan vid behov adjungeras till styrgruppens sammanträde beroende på 

ärendets karaktär.  
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Beslutsväg 

Samordningsgruppen lägger fram förslag till beslut till styrgruppen. Besluten kommuniceras till 

verksamheterna av samordningsgruppen. Medför besluten kostnader som inte är budgeterade 

eller har annan påverkan på organisationen ska kommundirektören och kommunstyrelsens 

ordförande avgöra om ärendet ska beslutas i kommunstyrelsen.   

Rapporteringsskyldighet  

Samordningsgruppen återrapporterar till styrgruppen två gånger om året. Då företrädesvis till 

styrgruppens möte i juni och november. Rapporteringen ska vara kortfattad och vid årsslutet 

ligga till grund för eventuell uppdatering av lägesbild och åtgärdsplan.  

Handlingar knutna till Rådet för trygghet och folkhälsa  
 

• Lägesbild 2022 Rådet för trygghet och folkhälsa 

Lägesbilden revideras årligen för att i sin tur utgöra underlag för åtgärdsplanen. 

 

• Åtgärdsplan 2023-2026 Rådet för trygghet och folkhälsa 

Åtgärdsplanen ska följas upp vid varje enskilt beslutad period. Då går rådet i genom 

genomförandet av de konkreta målen som formulerats i åtaganden och granskar kvaliteten 

och effekterna av arbetet. Dock har samordningsgruppen en löpande uppföljning av 

åtagandena i åtgärdsplanen och den lokala lägesbilden. Samordningsgruppen är ansvarig 

för åtgärdsplanens genomförande. 

 

• Samverkansöverenskommelse 2023-2026 mellan Svedala kommun och polisen 

Samverkansöverenskommelsen mellan Svedala kommun och Polisen är ett dokument 

som beskriver den gemensamma inriktningen för det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet. Rådet för trygghet och folkhälsa ansvarar tillsammans med 

polisen för framtagande, utveckling, genomförande och uppföljning av 

samverkansöverenskommelsen.  

 

• Riktlinje för Rådet för trygghet och folkhälsa 2023-2026  

Riktlinjen beskriver hur Svedala kommuns brottsförebyggande, trygghetsskapande och 

hälsofrämjande arbete är organiserat och vilka som är med i rådet för trygghet och 

folkhälsa. 

 


