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Remiss: Program för trygghets- och säkerhetsarbete i
Lunds kommun
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts att som remiss
yttra sig över förslag till nytt Program för trygghet och säkerhet
2019-2022.
Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-22 att uppdra åt
kommunkontoret att ta fram förslag till ett program för trygghet och
säkerhetsarbete i Lunds kommun. Ett förslag är nu framtaget i bred
samverkan både inom och utanför den kommunala organisationen.
Programmet tar fasta vid att Lunds kommun är och ska vara en trygg
plats att leva, vistas och att verka i.
Med programmet för trygghet och säkerhet tar Lunds kommun ett
samlat grepp kring trygghets- och säkerhetsområdet. Programmet
ska vägleda och visa på lösningar och stärka kommunens samlade
trygghets- och säkerhetsarbete för att möta en rad utmaningar
kopplat till samhällsutveckling.
Avsikten är att programmet ska ge ytterligare kraft till Lund
kommuns styrmodell ”Ett Lund”. Programmet vänder sig till hela
kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser, och ska vara
vägledande i planering, budgetering, uppföljning och i
genomförande av kommunens verksamhet samt i kommunens
samverkan med externa parter. Kommunens förvaltningar har sedan
ansvaret för det praktiska genomförandet och uppföljningen av
programmet.
Stadsbyggnadskontoret håller med i vad som skrivs och betonar
vikten av att programmet tas fram.
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Barnets bästa
Ärendet berör barn. Alla åtgärder för att förbättra trygghet och
säkerhet för medborgarna gagnar också barn och ungdomar

Ärendet
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts att som remiss
yttra sig över förslag till nytt Program för trygghet och säkerhet
2019-2022.
Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-22 att uppdra åt
kommunkontoret att ta fram förslag till ett program för trygghet och
säkerhetsarbete i Lunds kommun. Ett förslag är nu framtaget i bred
samverkan både inom och utanför den kommunala organisationen.
Programmet tar fasta vid att Lunds kommun är och ska vara en trygg
plats att leva, vistas och att verka i.
Med programmet för trygghet och säkerhet tar Lunds kommun ett
samlat grepp kring trygghets- och säkerhetsområdet. Programmet
ska vägleda och visa på lösningar och stärka kommunens samlade
trygghets- och säkerhetsarbete för att möta en rad utmaningar
kopplat till samhällsutveckling.
Avsikten är att programmet ska ge ytterligare kraft till Lund
kommuns styrmodell ”Ett Lund”. Programmet vänder sig till hela
kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser, och ska vara
vägledande i planering, budgetering, uppföljning och i
genomförande av kommunens verksamhet samt i kommunens
samverkan med externa parter. Kommunens förvaltningar har sedan
ansvaret för det praktiska genomförandet och uppföljningen av
programmet.
Stadsbyggnadskontoret håller med i vad som skrivs och betonar
vikten av att programmet tas fram.
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Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande

Jonas Andreasson
Stadsingenjör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

