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RTH Verksamhetsplan 2018
Övergripande Version
Rådet för Trygghet och Hälsa, nedan kallat RTH, är ett tvärsektoriellt samverkansforum för
strategiska frågor och projekt inom områdena trygghet, säkerhet och folkhälsa. Genom att
sammanföra kommunala, brottsförebyggande representanter tillvaratas den kompetens,
erfarenheter och de personella resurser som finns hos Rådets medlemmar gällande preventivt
arbete.

Fokus 2018
Sedan hösten 2017 står RTH inför en nystart, där rådets framtida arbetssätt kommer att bli mer
projektinriktat och mer fokuserat på brottsförebyggande arbete. Bakgrunden till denna nystart är
ett direktiv från kommunstyrelsen, där intentionen är att kommunens tidigare projekt ”Rent,
snyggt och tryggt” framöver inarbetas i RTH:s ordinarie verksamhet.
Således kommer RTH:s fokus för 2018 att präglas av nystartsanda och införandet av ett mer
strukturerat arbetssätt. RTH:s roll i kommunen kommer att fastställas, samt så kommer RTH bli
mer synliga i sitt uppdrag som kommunal, brottsförebyggande aktör. Dessutom kommer Rådets
medlemmar få i uppdrag att identifiera sin verksamhets specifika problemområden, vilka
tillsammans kommer utgöra Kävlinge kommuns samlade problembild.
Utöver detta kommer det finnas ett visst fokus på nolltolerans mot skadegörelse, efter önskemål
från medborgarna och beslut från politiken om en nollvision mot skadegörelse. Detta fokus
kommer beskrivas närmare i den detaljerade verksamhetsplanen, vilken uppdateras löpande
under året.

Mål 2018
• Att genomföra 3-4 möten
• Att genomföra 1 projekt utöver de återkommande projekten, som ska ha fokus på nolltolerans
mot skadegörelse
• Att presentera RTH för och diskutera RTH med samtliga relevanta ledningsgrupper, både inom
Kävlinge kommuns organisation och utom Kävlinge kommuns organisation, så att dessa förstår
vikten av RTH:s arbete
• Att det görs en problemområdesanalys inom respektive verksamhet gällande vilka områden
verksamheten behöver samverka kring för att uppnå ett framgångsrikt brottsförebyggande
arbete
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Återkommande aktiviteter
Rådet för Trygghet och Hälsa har några återkommande aktiviteter som ska genomföras varje år.
Trygghetsvandring
Under året ska det arrangeras trygghetsvandringar, både digitala och fysiska. Målet är att en
trygghetsvandring ska ske på våren, och att en trygghetsvandring ska ske på vintern. Minst tre av
Rådets olika aktörer ska delta.
Säkerhetsdagarna för 8:or
Säkerhetsdagarna för elever i årskurs 8 kommer att genomföras i maj månad 2018.
Grannsamverkan
Arrangerande av minst två stycken kvällsmöten med information om grannsamverkan och
märkDNA. Polis, Länsförsäkringar, Räddningstjänst och tjänstemän från kommunen deltar.
Marknadsföringsarbete för ”Priset mot våld och rasism”
Kommunens pris som utdelas för särskilt uppmärksammade insatser för att motverka våld och
rasism, nazism och främlingsfientlighet ska fortsatt marknadsföras. Priset delas ut under våren.
Operativa säkerhetsgruppen
Operativa säkerhetsgruppen fortsätter sitt arbete under 2018 och samlas var 4-5:e vecka (tätare
om omständigheterna så kräver). Gruppens arbete är dels reaktivt på händelser i kommunen,
men också proaktivt inför exempelvis skollov, helger och aktiviteter/arrangemang i kommunen. I
gruppen ingår i dagsläget representanter för: Fastighet, Säkerhet, Polis, Räddningstjänst,
Bevakningsleverantör, Fritidsgårdar.
Genomförande av utbildning för styrgruppen
Under året ska RTH:s styrgrupp få en utbildning/föreläsning i någonting som rör trygghet,
säkerhet och/eller hälsa. Även resterande av kommunens förtroendevalda kommer bjudas in för
frivilligt deltagande.
Tema och ämnesområde för seminariet kommer att beslutas under våren 2018.
Sammanställning av ”Problembild Kävlinge”
En gång varje år ska kommunens gemensamma problembild sammanställas och presenteras.
Problembilden ska utgöras av statistik och kunskap utifrån kommunens olika verksamheter, och
fokusera på otrygghet och vad som behövs för att omvandla identifierad otrygghet till trygghet.

