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§ 55

Remiss avseende program för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun

Dnr VOO 2019/0152

Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till ett program för
trygghet och säkerhetsarbete i Lunds kommun. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har skickat förslaget på remiss till samtliga nämnder
och bolag i Lunds kommun samt till andra organisationer som kan ha
särskilt intresse i frågan.
Förvaltningen bedömer förslaget till program som ett gediget arbete
men saknar kommunikationsfrågan i programmets olika delar.
Kommunikationsfrågan innefattar t.ex. följande: Vem som är
ansvarig för kommunikationen, vad som ska kommuniceras, i vilken
ordning och vilka vägar kommunikationen ska gå. Förvaltningen ser
inte att kommunikationsfrågan framgår av förslaget till program för
trygghet och säkerhetsarbete i Lunds kommun. Förvaltningen
bedömer att kommunikationsfrågan borde framgå av programmets
olika delar för kunna ge en kommunikativ lägesbild.
Förvaltningen har uppmärksammat att det finns problem med
tillgång till reservkraftverk. Frågan om vilka verksamheter som har
behov, tillgänglighet och den totala kapaciteten som behövs i
kommunen samt finansieringen av detta behöver utredas. För
förvaltningens del kan det i samband med byggnation av nya
särskilda boenden tas med i nybyggnadsprojekten så att
reservkraftverk lätt kan installeras. En central hantering av frågan
om reservkraftverk möjliggör större flexibilitet i linje med ett Lund.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Förslag till program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun 2019-01-14
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-22

Yrkanden
Mai Almén (S) yrkar med instämmande av samtliga ledamöter bifall
till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att det i programmets
olika delar även framgår konsekvenserna för personer med
funktionsnedsättning.
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Annika Nilsson (FI) yrkar med instämmande av samtliga ledamöter
bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att programmet
för trygghet och säkerhet även omfattar skydd mot våld och
otrygghet i hemmet.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse av den 24 april 2019 samt
att det i programmets olika delar även framgår konsekvenserna för
personer med funktionsnedsättning samt
att programmet för trygghet och säkerhet även omfattar skydd mot
våld och otrygghet i hemmet.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-15

VOO 2019/0230

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2019-05-15 klockan 17.00–19.15

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L)
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI)
Nike Förster (SD)

Ersättare

Josefine Temrell (L)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Thomas Åkesson (M)
Pia Askman (C)
Andreas Brodin (S)
Cecilia Skoug (S)
Lars Wirtén (MP)
Gunilla Wahlberg (V)

Övriga

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 54
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 59
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 55
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 59
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 53
Lena Hansen, Kommunal, tom § 59
Anne Molina, sjuksköterska, tom § 53

Justerare

Tove Persson (FNL)

Paragrafer

§ 51–60

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen , Bangatan 10 A, Lund, den 20
maj 2019 kl. 08:00.
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Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Tove Persson (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 51–60

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-06-14

