Barn- och skolnämnden
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§ 37

Remiss: Program för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun

Dnr BSN 2019/0810

Sammanfattning
Kommunkontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen arbetat fram
ett ”Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun”
över vilket Barn- och skolnämnden nu har möjlighet att yttra sig.
Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till programmet i stort,
men vill framhålla att det är svårt att förutspå exempelvis personella
och ekonomiska resurser programmets realisering kommer att
kräva. Förvaltningen instämmer även i att kommunkontoret, i
enlighet med programmet, arbetar fram tydliga förväntningar
och/eller stödmaterial för implementeringsarbetet samt för arbetet
med att skapa en krisledningsorganisation för respektive nämnd och
dess förvaltning. Vidare finns det ett behov av att det förebyggande
arbetet för trygghet förtydligas i programmet.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2019 dnr
UN2019/0810.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019 dnr KS
2018/0316.
”Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun.

Yrkanden
Fanny Johansson (S) med instämmande av Mia Honeth (L), Mattias
Horrdin (C), Pontus Kjellström (V), Jens Gynnerstedt (MP) och Åsa
Wittenfelt (SD): Barn- och skolnämnden beslutar att avge yttrande
till kommunstyrelsen över ”Program för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun” i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11, med tillägget att barn-och
skolnämnden vill tydliggöra att hot mot demokratin även innebär
hot mot individer som antingen i sin roll som politiker eller som
tjänsteperson blir utsatta.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp yrkandet för beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerare
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Beslut
BSN beslutar
att

avge yttrande till kommunstyrelsen över ”Program för
trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun” i enlighet
med förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11 med
tillägget att barn-och skolnämnden vill tydliggöra att hot mot
demokratin även innebär hot mot individer som antingen i sin
roll som politiker eller som tjänsteperson blir utsatta.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-24

BSN 2019/1373

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Kattfotens skola/Påskagängets skola, 2019-04-24 klockan 17.00–
21.00

Ledamöter

Mia Honeth (L), Ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Rita Borg (S)
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)

Tjänstgörande ersättare

Charlotte Lundgren (FNL)
Jens Gynnerstedt (MP)

Ersättare

Björn Andréasson (L)
Gustav Lindström (M)
Joakim Andersson (C)
John Sunnqvist (KD)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)

Övriga

Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Aleksandra Rodenkrans Hagström, Verksamhetschef förskola
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef
André Levin, Ekonomichef
Charlotte Svensson, HR- och kommunikationschef
Gustav Svensson, Lokalstrateg, §§ 28-33
Britta Fremling, Nämndsekreterare
Agneta Lindfors, Lärarnas riksförbund (LR)
Bengt Andersson, Lärarförbundet

Justerare

Rita Borg (S)
Jens Gynnerstedt (MP)

Paragrafer

§ 28-40

Plats och tid för justering

2019-05-02, kl. 09.30

Justerare
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BSN 2019/1373

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Rita Borg (S)

Jens Gynnerstedt (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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2019-04-24

Paragrafer

§ 28-40

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-27

