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Bildandet av en lokal Trygghetskommission
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

Barnets bästa
Brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser är positivt för
kommunens barn och unga.

Ärendet
Lundakvintetten har i skrivelsen lyft fram att det de senaste åren har
skett flera större händelser som berört många av kommunens
invånare negativt. Händelserna resulterar i – förutom att människor
och materiell skadas – en ökad upplevd otrygghet i kommunen.
Lundakvintetten föreslår därför att det inrättas en
Trygghetskommission, som ska ha till syfte att under maximalt ett
års tid ta fram förslag på åtgärder och insatser som kan utveckla och
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förbättra det brottsförebyggande arbetet. I skrivelsen anges att
kommissionen ska ta intryck av det arbete som görs av andra
kommuner med liknande utmaningar samt att arbetet ska utmynna i
en rapport med konkreta förslag senast inom ett år fram
tillsättandet.

Inriktning för kommissionen
Kommissionen ska, utifrån vad som redan görs i kommunen, föreslå
konkreta insatser som kan användas i det brottsförebyggande och
trygghetshöjande arbetet. Insatserna kan vara sociala eller
situationella, och rikta sig både kortsiktigt och långsiktigt.
Företrädesvis bör kommissionen fokusera på insatser som
kommunen har ansvar för att genomföra. Upptäcks ett behov av att
lyfta eller ta fram förslag på insatser som ligger utanför kommunens
ansvarsområde, kan detta dock göras. Huvudsaklig inriktning ska
dock alltid vara att öka tryggheten och minska brottsligheten i Lunds
kommun specifikt.
Kommissionen bör utgå ifrån de politiska beslut som finns rörande
det brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet, exempelvis
samverkansöverenskommelsen med polisen, kommunens
medborgarlöften och andra brottsförebyggande projekt som bedrivs
i kommunen. Vidare bör kommissionen analysera polisens
trygghetsmätning och/eller andra evidensbaserade lägesbilder för
att prioritera och rikta sitt arbete. Kommissionen ska även beakta
den nationella och regionala utvecklingen och dess perspektiv,
liksom det arbete som görs i andra kommuner med liknande
problembild som Lunds kommun.

Sammansättning av kommissionen
I den inkomna skrivelsen föreslås att kommissionens
sammankallande ska väljas från Lundakvintetten och att en ledamot
ska väljas från oppositionen. Utöver dessa ska ytterligare 5 – 7
representanter utses. Dessa representanter bör vara brett
sammansatta, med olika kompetens och erfarenhet inom det
brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet. Hänsyn bör även
tas till parametrar som kön, etnisk bakgrund, ålder och andra
intersektionella faktorer, för att få en så representativ bild av Lunds
kommun som möjligt.
Kommissionens övriga representanter ska utses utifrån av
sammankallande och oppositionens representant.

Tidplan och uppföljning
Trygghetskommissionens uppdrag föreslås pågå under ett år från
det att alla representanter valts och ett första möte har kallats. Efter
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ett år ska kommissionens arbete utmynna i och följas upp genom en
rapport med konkreta förslag, vilken ska presenteras för
kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Kommissionen föreslås ha en budget på 100 000 kr, vilken ska
användas för att arbeta fram förslag och åtgärder enligt
kommissionens inriktning. En redovisning över hur kommissionen
använt sin budget ska lämnas till kommunstyrelsen då
kommissionens uppdrag är över.
Utöver detta föreslås kommissionens ordförande erhålla ett arvode
av 20 000 kr för uppdraget. Oppositionens ledamot föreslås erhålla
ett arvode av 10 000 kr för uppdraget.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att
att
att
att

utse en representant som ska vara sammankallande för
trygghetskommissionen
utse en ledamot från oppositionen till trygghetskommissionen
avsätta 100 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till
förfogande för arbetet med trygghetskommissionen
reglera arvodet för uppdraget till 20 000 kr för
sammankallande och 10 000 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

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
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