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Yttrande över program för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun
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.

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

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Alla åtgärder för att förbättra trygghet och
säkerhet för medborgarna gagnar också barn och ungdomar. Denna
grupp berörs särskilt av brotts- och olycksförebyggande arbete.

Ärendet
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.
Arbetet leds och samordnas av kommunkontoret och dess enhet för
trygghet och säkerhet. Arbetet styrs i huvudsak av lagstiftning inom
områdena krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och skydd
mot olyckor. Uppgifter inom samtliga säkerhetsområden utförs idag,
men behöver förtydligas avseende styrning innefattande
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kommunens ambition och hur dessa frågor skall organiseras och
samordnas. Det finns inget samlat styrdokument för hur kommunen
skall arbeta med de olika delområden som berörs eller hur övriga
säkerhetsfrågor skall hanteras och samordnas.
Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen den 22 maj 2018
att uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag till ett program för
trygghets- och 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 bolag samt till andra organisationer, som
kan antas ha särskilt intresse i frågan.
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

Vissa av dessa fokusområden har mer bäring specifikt på kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområden än andra. Det gäller till
exempel säkerhetsarbetet i samband med evenemang, som
programmet lyfter fram inom det olycksförebyggande och det
brottsförebyggande arbetet. Inom det brottsförebyggande arbetet
vad gäller ungdomar spelar också Fältgruppen inom
verksamhetsområde Fritid en viktig roll. Även vad gäller arbetet med
att förebygga hot och våld mot anställda är kultur- och
fritidsnämnden särskilt berörd med sina många publika
verksamheter.
Men programmet identifierar också aspekter som samtliga nämnder
och bolag ska arbeta med. Nämnder och bolag ska till exempel:





ha dokumentation som beskriver hur det systematiska brandoch olycksförebyggande arbetet bedrivs och följs upp
årligen genomföra en risk- och sårbarhetsanalys
ha en uppdaterad krisledningsplan med en utsedd
krisledningsorganisation samt en plan för uthållighet
genomföra övningar enligt kommunens styrdokument för
krisberedskap
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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.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

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

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Michael Holmkvist
administrativ chef

