
Aktivitetsplan Östra byarna Inför 2020

By Problem Kommentarer Aktivitet
Fokus
område Ansvarig Tidsplan

Dalby/ T Hällestad
Ungdomar vid Nyvångskolan. Brukar narkotika, 
alkohol

Trygghetsvandring på Nyvångsskolan 
Se över övervakningen och den kontaktskapande 
verksamheten. Hinder för takspring. Boka trygghetsvandring i Dalby Ungdom

Kommunen 
Säkerhetssamordnare 200630

Dalby/ T Hällestad Dalby stenbrott/Knivsåsen nedskräpning och häng

Boka 1 möte inför sommaren samt 1 uppföljningsmöte efter 
sommaren.
Deltagare Länsstyrelsen, Kommunen, Sydsten, Polisen Boka 2 möten under 2020 Trygghet Polisen 200531

Dalby/ T Hällestad Skadegörelse, busstorget

Fortsatta möten med busstrafiken i befintlig grupp. Närvaro? 
Övervakning? Kollektivtrafiken bemötande?
Lyfta frågor på befintliga möten med Bussbolagen (Polisen 
ansvarig) samt genomföra trygghetsvandring (Kommunen 
ansvarig)

Boka trygghetsvandring i Dalby
Undersöka möjlighet till 
kameraövervakning Trygghet Polisen 201231

Dalby/ T Hällestad Hasselbacken förskola

Trygghetsvandring. RTJ dialog med kommunen i förebyggande 
brand information/diskussion. Brott mot alkohollagen. 
Föräldramöte Fält. Gårdarna ska involveras Boka trygghetsvandring i Dalby

Utreda behov av värmekameror Ungdom
Kommunen, 
Fältgruppen 200630

Genarp Ungdomars missbruk, alkoholförtäring
Operativ tjänst att jobba med ANDT är på gång inom kultur 
och fritid. Se vad Lunken sa senast

Informationsspridning mot lämpliga 
målgrupper

Narkotika/Miss
bruk

Kommunen
Polisen bidrar med 
information 201231

Genarp Begränsade öppettider Fritidsgårdar

Viktigt att hålla öppet och lyssna på vad ungdomarna säger. 
RTJ ut till gårdarna och besöka vid vissa tillfällen. Utreda om 
Nattvandrarna kan vara behjälpliga med resurs till fritidsgård. 

Se över tillgänglighet och möjligheter till 
ökat öppethållande

Tillgängl/komm
unikation

Kommunen 
RTJ bidrar med information 201231

Genarp
Upplever oro för inbrott – saknas grannsamverkan 
i de flesta byarna

Fortsatt kampanj för DNA och införmation om 
grannsamverkan

Grannsamverkan, använda mobila 
kontoret för kampanj Trygghet

Kommunen - DNA 
Polisen - Grannsamverkan 200630

Genarp
Ungdomshäng som resulterar i 
skadegörelse/bränder Rekrytera in fler från Genarp till MBU Ungdom Kommunen, Fältgruppen 200630

Genarp Upplevd otrygghet sociala medier
Traditionell media och sociala medier
Använda fältgruppens chatt Ordna minst 2 chattillfällen under 2020

Tillgängl/komm
unikation Kommunen, Fältgruppen 200630

Genarp
Motorburen ungdom - Coops parkering, ej 
föreningsverksamhet utan kompisgäng som kör

Se om det finns privata garage/personer att samarbeta med. 
Fritidspersonal, politiker inkopplade på att hitta ytor att vara 
på. Genarps tennishall? Är där verksamhet?

Undersöka möjligheter till lokaler för 
motoraktiviteter Ungdom Kommunen, Fältgruppen

 200831, 
Genarpsdag

arna

Genarp
Häckebergavägen fortkörning
Trafikverkets väg Verka för en hastighetssänkning isamverkan med Trafikverket

Undersöker möjligheter till 
hastighetssänkande åtgärder Trafik

Kommunen, Tekniska 
förvaltningen 201231

Genarp Ungdomshäng Enestugan
Boka trygghetsvandring med byalaget tillsammans med 
ungdomar Boka Trygghetsvandring i Genarp Ungdom

Kommunen 
Säkerhetssamordnare 200630

Genarp Hemmiljö, aktualisering
Kampanjer om vad som finns att tillgå? Läxhjälp till unga, har 
påbörjats

Fortsatt arbete med stödjande 
verksamhet Ungdom Skolan 200630

Genarp Ingen organiserad nattvandring
Bra med Vaggerydmodellen-föreningar som får bidrag för att 
nattvandra, kanske något att testa

Utöka kommunikation mellan 
nattvandrarna och SNÖ gruppen Trygghet

Kommunen 
Säkerhetssamordnare 200630

Genarp Låg vuxennärvaro
Meck o treck ställe? EPA parad?
Haka på Genarps, Genarpsdagar

Fältgruppen kontaktar arrangör av 
Genarpsdagarna Ungdom Kultur och Fritid

 till 
Genarpsdag

arna

Sandby Droghandel Byskolan Killebäckskolan

Kraftigt öka antalet upptäckta narkotikabrukare, Öka 
uptäcktsrisken för de som hanterar narkotika.
IGV 5 skapar sig en lägesbild

Öka antalet narkotikabrott enligt totalt 
mål 2020

Narkotika/Miss
bruk Polisen 201231



Sandby Ungdomars missbruk

Inventera vad vi har för information för ICA/COOP handlarna. 
Förebyggande arbete.
Känner igen ungdomsgäng i butikerna, känner oro.
ICA Sandby har egen kontakt samt nationell satsning på 
trygghet

Skapa samarbetspaket med handlarna Ungdom Polisen 200630

Sandby Alkoholförsäljningen
Jobba med attityder till alkohol
Öka antalet anmälningar - brott mot alkohollagen

Minskad tollerans när det gäller 
påverkade ungdomar

Narkotika/Miss
bruk

Kommunen, 
kommunkontoret 201231

Sandby
Narkotika byahuset, öppet dygnet runt med toa o 
kök

Följa utvecklingen. Fortsatt bevakning av vad som händer med 
Byahuset 
Nämnden tog beslut om indraget bidrag till byahuset. 
Karateförening och Gym. Följa utvecklingen

Tillgängl/komm
unikation Kommunen 201231

Sandby Fritidsgården – öppettider samt personalbrist

Se över möjligheterna till att ha fritids öppet under sommaren 
2020 i stor utsträckning.
Vaggerydsmodellen? Nattvandring

Undersöka Vaggerydsmodellen samt se 
över fritidsgårdens öppethållande Ungdom

Kommunen 
Säkerhetssamordnare 200630

Sandby
Upplever oro för inbrott – saknas grannsamverkan 
i de flesta byarna Informera om grannsamverkan och DNA märkning

Grannsamverkan, använda mobila 
kontoret för kampanj Trygghet

Kommunen - DNA, Polisen - 
Grannsamverkan 200630

Sandby
Upplevd otrygghet sociala medier, Det som står i 
Sandbykollen får en att känna sig otrygg

Öppnat medborgardialog på nätet får in mycket synpunkter - 
stäm av Anordna minst 2 chattillfällen med 

Fältgruppen under 2020
Tillgängl/komm
unikation Fältgruppen 201231

Sandby

Femmötesvägen – oklar skyltning i korsning
Övergångsställen, fler gupp – trafiken
Fogsvansen  - Ingen hastighetsskylt på riktning in 
mot byn

Se över gupp-behov
Trafikövervakning
Finns felanmälningsapp, fungerar bra. Sprid kunskap 
(Kampanj) om denna app. Boka trygghetsvandring i Sandby Trafik Tekniska förvaltningen 200630

Sandby

Trafikregler vid övergångsställen, korsning 
Dalbyvägen Revingevägen
Trafiken på Kyrkogårdsvägen. Fort och tung trafik
Buskörning sen kväll, buller och däckspår
Mopedkörning Motorburen ungdom
Trafik höga hastigheter, väg vid Rögle dammar kl. 
15-18. Även tjuvfiske på kvällar/nätter

Trafikövervakning
Förbättra samverkan med kommunens inspektör (fiske), IGV 6 
kontroller.
Hastighetskameror, kan komma in till kommunen med 
önskemål
Betongtrafik och industrier i Sandby
Kan vi dela J Permerups arbete om motorburen ungdom? Ökat antal trafikkontroller Trafik Polisen, IGV 6 200630

Sandby

Skogen vid Fästan, mörkt när man går från 
Östanbäck
Frejs äng, belysning (tillhåll för ungdomar)
Bättre nedklippning på offentliga platser
Skogsvägen lekplats med ungdomshäng
Skolorna känns otrygga efter stängning, mörkt Åtgärder efter trygghetsvandring Boka trygghetsvandring i Sandby Trygghet Tekniska förvaltningen 200630

Sandby Skadegörelse och ungdomshäng vid skolor Hotspot. Grupp ser över WI-Fi policy och process
Tillgängl/komm
unikation

Lundafastigheter, 
skolförvaltningen, kultur 
och fritid 200630

Sandby
Backgatan nedanför församlingshemmet, 
ungdomar driver runt, kl 18-22 alla dagar Närvaro av olika samhällsaktörer, 

Boka trygghetsvandring i Sandby
Ta fram Lista på platser där ungdomar 
hänger Ungdom Kultur och Fritid 201231

Veberöd

Problem med droger ungdomar, Tramadol, Bakom 
Svaleboskolan parkering
Alkoholförtäringen, mer i byarna?

Föräldra information, konsekvensföreläsningar
Även unga vuxna. ANDT planen ska implementeras. ANDT 
operativ tjänst. Följa upp tips
Tillsätta områdespolis

Polisen och kommunens ANDT 
samordnare deltar vid minst 1 
föräldramöte på Svaleboskolan under 
2020

Narkotika o 
Missbruk Kommun (ANDT), polisen 201231



Veberöd Narkotika

Öka antalet narkotikabrott/aktiviteter
Upptäcka fler narkotikabrott
Hundsök i skolorna Genomföra minst 1 hundsök i skolorna

Narkotika/Miss
bruk Polisen 201231

Veberöd
Upplever oro för inbrott – saknas grannsamverkan 
i de flesta byarna Öka närvaron av olika samhällsaktörer

Grannsamverkan, använda mobila 
kontoret för kampanj Trygghet

Kommunen, 
Säkerhetssamordnare, 
Polisen 200630

Veberöd Upplevd otrygghet sociala medier
Fältgruppen arrangera minst 2 chatt-
tillfällen under 2020

Tillgängl/komm
unikation Fältgruppen 200530

Veberöd

Hassle mölla 40 till 60, höga hastigheter
Intensiv trafiksituation korsningen Järnvägsgatan
Biltrafik, felparkering av boende i området
Fortkörning tung trafik
Kör och trimmar moped

Trafikövervakning, IGV 6 samverkan Trafikgruppen
Viktigt skilja på unga EPA och moped och unga vuxna som kör 
bil.
Mc övervakning Ökat antal trafikkontroller Trafik Polisen, IGV 6 200630

Veberöd Skolan, skolans parkering kvällstid Dialog - Begränsa möjligheten till buskörning Boka Trygghetsvandring i Veberöd Trafik
Tekniska förvaltningen i 
samverkan fastighetsägare 201231

Veberöd
Leander Persson möbelhus, samlingsplats och 
buskörning Klagomål fastighetsägare Polis och tekniska tar kontakt Trafik

Tekniska förvaltningen i 
samverkan fastighetsägare 201231

Veberöd
Okynnes/buskörning Dalbyvägen samt Idalavägen 
genom byn Trafikkontroller, hastighetskameror, IGV 6 trafik Ökat antal trafikkontroller Trafik Polisen 200630

Veberöd

Cykelstigen Idalavägen-Fredriksgatan
"Nya" gatubelysningen sprider ljuset dåligt. 
Speciellt i Försköningen där lampan mitt i dungen 
är borttagen
Belysning saknas här och där samt genom 
försköningen
Korsning Nils Påls väg-Idalavägens cykelbana – 
sikten pga buskage Åtgärder efter trygghetsvandring Boka Trygghetsvandring i Veberöd Trygghet

Kommunen 
Säkerhetssamordnare 200630

Veberöd
Svaleboskolan, Idalaskolan ungdomshäng, bilburen 
unga vuxna, hög musik Wi-Fi, Kampanjer riktade mot unga vuxna Boka Trygghetsvandring i Veberöd

Tillgängl/komm
unikation Fältgruppen, Polisen 201231

Veberöd Empoli pizzeria ungdomshäng Planera tillsyn polis och tillståndsenheten Trygghet Tillståndsenheten 200630

Samtliga byar Fritidsgårdar Involvera Fritidsgårdar i arbetet kring medborgarlöftet
Undersöka möjligheter till att hitta andra 
driftsformer på fritidsgårdarna

Tillgängl/komm
unikation Kommunen 201231

Samtliga byar Samverkan
Regelbundna möten med Byalagen, minst 
2ggr  per år och by

Tillgängl/komm
unikation Polisen, kommunen 201231

Samtliga byar Låg vuxennärvaro
Involvera föreningslivet. Inventera och Titta på vilka 
möjligheter som finns.

Involvera föreningslivet. Inventera och 
Titta på vilka möjligheter som finns. Ungdom Kommunen, Fältgruppen 200531

Samtliga byar Narkotika Öka antalet narkotikabrott Mål fler än 22 st/år
Narkotika/Miss
bruk Polisen 201231

Samtliga byar Brott mot alkohollagen
Öka antalet brott mot alkohollagen Minskad tollerans när det gäller 

påverkade ungdomar
Narkotika/Miss
bruk Polisen 200630

Samtliga byar Starkare lokal närvaro
Tillgång till lokaler i samtliga byar för yttre personal med 
tillgång till faciliteter

Undersöka möjlighet till lämplig lokal för 
yttre polispersonal

Tillgängl/komm
unikation Polisen/kommunen

Uppstart 
200101

Samtliga byar Önskas fler sommarjobb i kommunen Sommarpraktik mycket bra förbyggande insats, 

Undersöka möjligheterna till utöka 
antalet sommarpraktikplatser till 
ungdomar i de östra delarna Ungdom

Kommunen, Socialtjänsten 
bevakar detta 200430

Samtliga byar Kommunens App för felanmälan
Marknadsföra kommunens App för 
felanmälan

Tillgängl/komm
unikation Kommunen 200430
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