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Kommunstyrelsens arbetsutskott remiss avseende
Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun
Sammanfattning
Anvisning: Beskriv även finansieringsform. Sammanfattningen
används även i kallelsen och protokollet. Den bör därför ge en
helhetsbild av ärendet och ska kunna läsas fristående.

Beslutsunderlag
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 23 april 2019 dnr
RH2019/0104
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 25 februari 2019, § 48
dnr KS 2018/0316.

Barnets bästa
Barns bästa beaktas i program för trygghets- och säkerhetsarbete i
Lunds kommun.

Ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit 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.
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 och 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 säkerhetsområdena utförs
idag, men behöver förtydligas avseende styrning innefattande
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kommunens ambition och hur dessa frågor skall organiseras och
samordnas.
Programmet som tagits fram är ett förslag till samlat styrdokument
för hur kommunen skall arbeta med de olika delområden som berörs
eller hur övriga säkerhetsfrågor skall hanteras och samordnas.

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till ”Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun” är ett bra och tillräckligt omfattande styrdokument för det
samlade arbetet med avsedda uppgifter i Lunds kommun.

Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att

översända renhållningsstyrelsens remissvar till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Erik Rånlund
Renhållningsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret.

