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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  MINNESANTECKNINGAR 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Svedala kommunhus, konferenslokal Aggarp 

2019-04-16, kl. 14:00-16:00 

Närvarande Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande,  

Ronny Johnsson (SD) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Johan Lundgren, tf kommundirektör 

Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef, Polisen  

Leena Berlin Hallrup, socialchef  närvarande punkt 1-2 

Fredrik Aksell, tf utbildningschef 

Kristina Larsen, kanslisekreterare 

Möte i Styrgruppen 

1. Samverkansöverenskommelse mellan Svedala kommun och polisen 

Styrgruppen diskuterar förslaget till samverkansöverenskommelse. Förslaget har bearbetats 

ytterligare av Svedala kommun sedan styrgruppen granskade dokumentet på mötet i februari. 

Styrgruppen går igenom dokumentet punkt för punkt; stryker några punkter, omformulerar 

några och andra godkänns som de är.  

Styrgruppen enas om att starta ett samarbete med trafiksäkerhetsgruppen i arbetet med att 

öka tryggheten i trafiken. Trafiksäkerhetsgruppen får i uppdrag att identifiera ett antal 

trafikfarliga platser per år och ge eventuella förslag på åtgärder. Samordningsgruppen vidtar, i 

samarbete med trafiksäkerhetsgruppen, åtgärder för att genomföra trafiksäkerhetsarbetet. 

Arbetet följs upp halvårsvis mellan trafiksäkerhetsgruppen och samordningsgruppen i rådet för 

trygghet och folkhälsa.  

Den nya kameraövervakningslagen medför nytt arbetssätt för kommunen och polisen att 

arbeta. Att sätta upp kameror är en av flera metoder för att skapa trygghet.   

Beslut: Styrgruppen beslutar att samverkansöverenskommelsen renskrivs och skickas till 

styrgruppen för genomläsning innan kommunstyrelsen får handlingen för beslut.  

2. Styrdokumentet för Rådet för trygghet och folkhälsa 

Styrdokumentet är en beskrivning hur det lokala brottförebyggande arbetet ser ut i Svedala 

kommun till form och innehåll. Dokumentet är nytt för denna mandatperiod för att styrgruppen 

beslutade 2018 att det ska finnas två separata dokument för hur kommunen organiserar sitt 

brottsförebyggande arbete och kommunens samarbetsavtal med polisen.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att godkänna styrdokumentet, som kommunstyrelsen ska 

godkänna vid kommande sammanträde.  
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3. Polisen informerar  

Lokalpolisområdeschefen informerar om brottsstatistiken för årets första kvartal. 

Lokalpolisområdeschefen redogör också för alla de trafikkontroller som polisen genomfört i 

kommunen, till exempel förare/fordon kontroller, blås- och utandningskontroller och 

hastighetskontroller.  

Polisområde Trelleborg kommer regelbundet att få ett stort antal polisaspiranter för 

tjänstgöring. De kommer också att patrullera i Svedala kommun.   

Polisen kommer att presentera ett förslag till medborgarlöfte till mötet i juni månad.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.  

4. Nästa möte 

Styrgruppen möts tisdag 18 juni i Svedala kommunhus.   

Beslut: Styrgruppen beslutar att på nästa möte ska man bland annat gå igenom planeringen 

inför sommaren och trygghetsvärdarnas roll.  

 

Anteckningarna är förda av   Justeras av 

 

 

Kristina Larsen     Linda Allansson Wester 


