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§ 30
Förslag till program och plan för trygghetsoch säkerhetsarbete i Lunds kommun
Dnr KS 2018/0316

Sammanfattning
Kommunkontoret fick den 22 maj 2018 i uppdrag av
kommunstyrelsen att utarbeta förslag till ett program för trygghetsoch säkerhetsarbetet i Lunds kommun. Kommunkontoret har även
tagit fram ett förslag till plan för program för trygghet och säkerhet.
Planen beskriver de åtgärder som behöver vidtas för att säkra det
önskade resultatet inom de prioriterade områdena.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2019, §
48 att sända förslaget på remiss till kommunens nämnder, bolag,
Lunds brottsförebyggande råd, Räddningstjänsten Syd, polisen och
försvarsmakten. De inkomna remissvaren arbetades därefter in i
programmet i tillämpliga delar.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2019, § 333
återremitterades programmet med tillhörande plan till
kommunkontoret, med motiveringen att kommunens Strategi mot
våld i nära relationer 2017-2022 skulle arbetas in i programmet.
Programmet för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun har
nu kompletterats enligt kommunstyrelsens lämnade direktiv.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
föreliggande förslag till program och plan för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun och vidaresänder programmet till
kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2020
Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2019, § 333
Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun
Plan för program för trygghet och säkerhet i Lunds kommun
Polismyndighetens remissvar 2019-05-13
Barn- och skolnämndens beslut 2019-04.24 § 37
Räddningstjänsten Syds remissvar 2019-05-02
Kraftringen AB:s remissvar 2019-04-39
VA Syd:s remissvar 2019-04-30
Miljönämndens presidieutskotts beslut 2019-04-29 § 2
Renhållningsstyrelsens presidium beslut 2019-04-23 § 38
Servicenämndens beslut 2019-04-23 § 34
Habostyrelsens beslut 2019-04-16 § 17
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Utbildningsnämndens beslut 2019-04-17 § 58
Byggnadsnämndens beslut 2019-04-11 § 83
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-11 § 50
Socialnämndens beslut 2019-04-10 § 4
Tekniska nämnden 2019-05-18 § 118
Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15 § 55
BRÅ:s remissvar 2019-06-05

Yrkanden
Anders Almgren (S) med instämmande av Fredrik Ljunghill (M),
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Philip Sandberg (L) yrkar att
arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
att bifalla förslaget med den ändringen att Strategi för våld i nära
relationer 2017-2022 INTE ska upphöra att gälla.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Program för trygghet och säkerhet, med tillhörande
Plan för trygghet och säkerhet, för Lunds kommun,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ett regelverk och
ansvarsområde för Lunds brottsförebyggande råd
att Strategi för våld i nära relationer 2017-2022 inte upphör att
gälla
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att ge kommunkontoret i uppdrag att utarbeta relevanta
handlingsplaner, styrdokument och stödsystem för att realisera
programmet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar
Program med tillhörande plan för trygghet och säkerhet

Protokollsanteckningar
Helena Falk (V) får till protokollet anteckna att hon instämmer
Anders Almgrens (S) yrkande.
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-27

KS 2019/0679

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Knutsalen, Rådhuset, 2020-01-27 klockan 13.00–14.32

Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande

Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Britt Steiner, planeringschef
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jesper Jakobsson, administrativ chef
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP)
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressekreterare, kommunkontoret
Vesna Casitovski, kanslichef
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer

§ 11–33

Plats och tid för justering

Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 28 januari 2020 kl.
10.30

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

5 (5)

Sammanträdesdatum
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KS 2019/0679

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer

§ 11–33

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-02-19

