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2019-04-11

§ 50

Yttrande över program för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun
Dnr KU 2019/0074

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 maj 2018 att uppdra åt
kommunkontoret att ta fram förslag till ett program för trygghetsoch säkerhetsarbete i Lunds kommun. Ett förslag är nu framtaget i
bred samverkan både inom och utanför den kommunala
organisationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 25
februari 2019 beslut om att sända detta förslag på remiss till
kommunens nämnder och styrelser samt till andra organisationer,
som kan ha särskilt intresse i frågan.
Det samlade säkerhetsarbetet omfattar krisberedskap, civilt försvar,
säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, IT-säkerhet,
informationssäkerhet, säkerhet för anställda och förtroendevalda,
skalskydd, systematiskt brandskyddsarbete, samordning av olycksoch brottsförebyggande arbete samt försäkringssamordning.
Programmet lyfter fram sex områden, som Lunds kommun särskilt
kommer att fokusera på under programperioden:







olycksförebyggande arbete
bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga
bygga ett gott säkerhetsskydd
förebygga brott
förebygga hot och våld mot anställda och förtroendevalda
motverka otillåten påverkan och korruption

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar att Lunds kommun i och
med programmet tar ett samlat grepp om trygghets- och
säkerhetsfrågorna. Programmets utformning är också tydlig och
överskådlig. Då det är ett relativt omfattande arbete som åligger
nämnderna är det av särskild vikt att kommunkontoret i enlighet
med programmet verkligen bistår med samordning, stöd och
utbildning kring flera av programmets aspekter.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019
Kommunkontorets remissbrev, den 5 mars 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2019, § 48
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2019-04-11
Förslag till program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun 2019-2022, daterat den 1 februari 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till program för
trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-11

KU 2019/0089

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2019-04-11, klockan 17.30–19.15

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Carl Gustaf Jönsson (FNL), vice ordförande
Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande
John Lager (C)
Mattias Svensson (KD)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S)
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare

Adrian Borin (M), ersättare för Ann Heberlein (M)

Ersättare

Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Maria Nermark (FNL)
Elvira Mehic (S)
Martin Pudaric (S)
Elsa Christersson (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Amanda Mogensen (FI)
Jonas Johansson (SD)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Elina Törnhage, student
Moa Paulsson, student
Tamar Demirjian, student
Isabel Stenberg, student
Mimmi Levander, student
Iana Petrova, student

Justerare

Peter Bergwall (MP)

Paragrafer
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Justerare
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KU 2019/0089

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2019-04-12

Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Peter Bergwall (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2019-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-05-08

