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Svar på remiss på Program för trygghet- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun
Sammanfattning

Kommunkontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram
ett förslag på ett program för trygghet- och säkerhetsarbetet i Lunds
kommun. Nu finns ett förslag i bred samverkan både inom och
utanför den kommunala organisationen som omfattar krisberedskap,
civilt försvar, säkerhetsskydd, systematisk brandskyddsarbete,
samordning av olycks- och brottsförebyggande arbete och
försäkringssamordning. Förslaget ska ut på remiss till kommunens
nämnder, bolag, brottsförebyggande rådet, polis, räddningstjänsten
syd samt försvarsmakten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-28 (denna skrivelse)
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2019-02-11 diarienummer
KS 2018/0316

Barnets bästa

Ärendet berör barn då programmet syftar till att skapa en trygg och
säker miljö att bo och verka i. Särskilt berörs denna grupp av brottoch olycksförebyggande arbete. Barnchecklista till denna skrivelse
finns bifogad.

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 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
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idag, men behöver förtydligas avseende styrning innefattande
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 beslöt kommunstyrelsen 2018-05-22 att
uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag till ett program för
trygghet och säkerhetsarbete i Lunds kommun.
Förslaget till program för trygghets- och säkerhetsarbetet är
framtaget i bred samverkan. Detaljerad lista över samverkande
parter finns i förslaget till programmet.

En lång rad av lagar, förordningar och riktlinjer på såväl nationell
som regional och lokal nivå har granskats i arbetet. Dokumenten
finns förtecknade som bilaga i förslaget till program.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att sända föreliggande förslag på remiss till kommunens
samtliga nämnder och bolagsstyrelser samt till andra organisationer
som kan ha särskilt intresse i frågan, såsom Lunds
brottsförebyggande råd, polisen, Räddningstjänsten syd och
försvarsmakten.

Strategisk inriktning programmet

Här beskrivs programmets vägledande principer såsom
–
–
–
–

Grundläggande värden - demokrati, rättssäkerhet och
mänskliga fri- och rättigheter
Individens trygghet och säkerhet
Kommunens funktionalitet
Miljö och egendom.

Socialnämnden välkomnar ett helhetsgrepp och tydlighet kring
ansvarsroller och vilka kompetenser som behövs vad gäller
trygghets- och säkerhetsfrågor. Speciellt då förvaltningarna inte
själva kan stå för kompetenser inom alla de områden som berörs i
programmet.

Fokusområden under programperioden.

Under programperioden kommer Lunds kommun, utöver ett redan
pågående utvecklingsarbete, särskilt fokusera på följande områden:
– Olycksförebyggande arbete
– Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga
– Bygga ett gott säkerhetsskydd
– Förebygga brott
– Förebygga hot och våld mot anställda och förtroendevalda
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Motverka otillåten påverkan och korruption

Inom ovanstående fokusområden pågår idag ett systematiskt arbete
för att arbeta med de frågor som förvaltningen ställs inför. Detta sker
på olika nivå inom organisationen och ser olika ut beroende på var i
verksamheten arbetet utförs. Till exempel skiljer sig bland annat
tillvägagångssättet åt mellan hur boenden och enheter med
myndighetsutövning arbetar med att förebygga våld eller planera sin
krishanteringsförmåga.

Övervägande

Socialnämnden ställer sig positiva till programmet såsom det är
utformat. Särskilt välkomnas ett kommunövergripande ansvar kring
planer, riktlinjer samt råd och anvisningar. Fokusområdena är idag
fördelade på olika tjänster såsom krisberedskapsplanerare och
ansvarig för trygghet och säkerhet. (Även inom IT-samordning
förekommer säkerhetsarbete.) Ett tydliggörande välkomnas gällande
hur ansvarsroller och uppdrag ska utformas i nämndernas
förvaltning i förhållande till kommunens övergripande styrning.
Ett område där det finns behov av förtydligande och samordning är
inom informationssäkerhetsområdet. Denna del hade kunna
tydliggjorts ytterligare i programmet.

Socialnämnden föreslås besluta
att

översända tjänsteskrivelsen daterad 27 mars 2019 till
kommunkontoret som nämndens svar på remissen.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Johan Larsson Boström
utvecklingschef
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