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§ 22

Bildandet av en lokal Trygghetskommission

Dnr KS 2019/0845

Sammanfattning
Lundakvintetten har den 18 november 2019 inkommit med en
skrivelse till kommunstyrelsen där man yrkar att:





Kommunstyrelsen ger kommunkontoret i uppdrag att under
maximalt ett års tid tillsätta en trygghetskommission
enligt beskrivning,
Utse två politiska representanter, varav en från
Lundakvintetten (som sammankallande) och en från
oppositionen, samt vara trygghetskommissionens politiska
företrädare behjälpliga med att ta fram förslag på övriga
representanter i kommissionen samt att
Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kronor ur
kommunstyrelsens medel till förfogande för arbetet med
Trygghetskommissionen.

I kommunkontorets beredning av ärendet till kommunstyrelsen har
dialog förts med berörda om bl a kommissionens sammansättning,
arbetsform, mandat och arvoden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-01-21
Inkommen skrivelse, dnr KS 2019/0845

Yrkanden
Philip Sandberg (S), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson
(C) och Anders Almgren (S) yrkar bifall till kommunkontorets
förslag.
Philip Sandberg (L) föreslår Holger Radner (L) som representant och
sammankallande i trygghetskommissionen.
Anders Almgren (S) föreslår Jörgen Nilsson (S) som ledamot från
oppositionen till trygghetskommissionen.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och förslagen och finner frågan med ja besvarad.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
beslutar
att
att
att
att
att

utse Holger Radner (L) som representant och sammankallande
för trygghetskommissionen
utse Jörgen Nilsson (S) från oppositionen till
trygghetskommissionen
avsätta 100 000 kr ur kommunstyrelsens medel till förfogande
för arbetet med trygghetskommissionen
reglera arvodet för uppdraget till 20 000 kr för
sammankallande och 10 000 kr för oppositionens ledamot
ge trygghetskommissionen i uppdrag att arbeta fram förslag i
enlighet med beskrivningen ovan, vilka ska presenteras för
kommunstyrelsen i en rapport ett år efter kommissionens
sammansättning.

Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) får till protokollet anteckna att han
återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.
Inga-Kerstin Eriksson (C) får till protokollet anteckna att hon
återkommer till kommunstyrelsen angående arvodena.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-01-27

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.
Organ
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Sammanträdesdatum
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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

