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RÅDET FÖR TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA  MINNESANTECKNINGAR 
Styrgruppen   

 

Plats och tid Svedala kommunhus, konferenslokal Aggarp 

2019-11-19, kl. 14:00-16:00 

Närvarande Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd 

Ronny Johnsson (SD) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd 

Ambjörn Hardenstedt, oppositionsråd 

Johan Lundgren, kommundirektör 

Snezana Ermin, gruppchef, Polisen  

Fredrik Aksell, utbildningschef 

Leena Berlin Hallrup, socialchef 

Mikael Jönsson, säkerhetschef     punkt 4-6 

Kristina Larsen, utredare 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 

 

adjungerade:  

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid, vice ordf. samordningsgruppen 

Nina Gilljam, kommunikationschef    punkt 5 

Möte i Styrgruppen 

1. Skadegörelse   

Kostnaderna för skadegörelse på kommunens fastigheter har ökat i år jämfört med i fjol. 

Styrgruppen diskuterar olika alternativ för att minska skadegörelsen och incitament för att 

skydda fastigheter.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen och att en analys över en 

femårsperiod över skadegörelsens kostnader bör genomföras.  

2. Medborgardialog  

De lokala nätverken om trygghet och folkhälsa som tidigare ägde rum några gånger om året i 

Svedala, Bara och Klågerup har uppehåll på grund av för lågt deltagande. Styrgruppen 

diskuterar andra former för medborgardialog och styrgruppen enas om att kommunen och 

polisen tillsammans ska genomföra tre medborgardialoger i Svedala kommun under 2020; en i 

Svedala, en i Bara och en i Klågerup.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att kommunen och polisen tillsammans ska genomföra tre 

medborgardialoger i Svedala kommun. En i Svedala, en i Bara och en i Klågerup under 2020.  

3. Ordförandeskap i samordningsgruppen   

Nuvarande ordförande ska sluta sin tjänst i Svedala kommun. Samordningsgruppen föreslår 

att vice ordförande leder arbetet i samordningsgruppen.  
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Beslut: Styrgruppen beslutar att till våren se över organisationen för samordningsgruppen och 

fram till dess leder vice ordförande arbetet i samordningsgruppen. Socialchefen ansvarar för 

att en person från IFO kommer till samordningsgruppens möten. Kommundirektören bevakar 

ärendet. 

4. Ansvar för VBE-frågor 

Under år 2016 när det nationella och kommunala arbetet mot våldsbejakande extremism 

startade ingick det att varje kommun skulle utse en kontaktperson för detta VBE-arbete. Detta 

gjorde också Svedala kommun. Den organisationen har nu ersatts med Centrum mot 

våldbejakande extremism (CVE) som ligger under brå. CVE rekommenderar att kommunens 

VBE-frågor placeras hos en grupp. 

Beslut: Styrgruppen beslutar att samordningsgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa leder 

arbetet och tar ett löpande ansvar för VBE-frågor i kommunen.  

5. Rapport över samordningsgruppens arbete 

Samordningsgruppens vice ordförande informerar styrgruppen om vad gruppen genomfört 

under sommar och höst. Rapporteringen sker i linje med styrdokumentet för rådets årshjul.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av informationen.  

6. Polisens och kommunens trygghetsmätning 2019 

Polisen sammanfattar resultatet för årets trygghetsmätning. Mätningen visar hur medborgarna 

upplever tryggheten i sin närmiljö. Den visar en marginell ökning för Svedala. I Svedala 

kommun uppfattar de svarande generellt sett färre problem än i fjol och oron för bostadsinbrott 

har minskat. Medborgarna är också mer nöjda med polisens agerande mot händelser. 

Trafiken samt ungdomar som bråkar och stör är enligt mätningen de största faktorerna till att 

orsaka upplevd otrygghet. 

Styrgruppen diskuterar hur samarbetet mellan kommunens olika verksamhetsområden och 

polisen kan förbättras.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att ha tagit del av rapporteringen av trygghetsmätningen och 

enas med polisen att vi tillsammans gör en gemensam kommunikationsinsats kring trygghet.  

Beslut: Styrgruppen beslutar att samordningsgruppen får i uppdrag att se hur strukturen för 

kommunikation mellan kommunens olika verksamhetsområden och polisen kan förbättras.  

 

Minnesanteckningarna justeras av    Anteckningarna är förda av 

 

 

Linda Allansson Wester     Kristina Larsen  


