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Sammanfattning

Det samlade säkerhetsarbetet 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 kommunens ambition och hur dessa
frågor skall organiseras 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. Kommunkontorets arbetsutskott beslöt 2019-02-25
att sända föreliggande förslag på remiss till kommunens nämnder
och bolag samt till andra organisationer som kan ha särskilt intresse
i frågan

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 maj 2019
Förslag till program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 11 februari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48 25 februari 2019
Kommunkontorets missiv 5 mars 2019

Barnens bästa

Ärendet berör barn. Alla åtgärder för att förbättra trygghet och
säkerhet för medborgarna gagnar också barn och ungdomar. Särskilt
brotts- och olycksförebyggande arbete rör denna grupp.

Ärendet

Tekniska förvaltningen ser positivt på programmet och på att
kommunen tar ett samlat, strategiskt grepp om trygghets- och
säkerhetsarbetet.
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Förvaltningen vill särskilt lyfta det positiva i att programmet pekar
på att en trygg miljö är mycket viktig för samhället, vilket avspeglas i
arbetet med det offentliga rummet samt att programmet pekar på att
kommunen ska arbeta för att förebygga trafikolyckor, vilket görs
redan idag.

En konkret synpunkt gäller skrivningen om valborgsfirandet i
Stadsparken, s 7. Skrivningen bör ändras så att det framgår att det är
den så kallade spontanfesten på dagtid som lockar cirka 30 000
besökare till Stadsparken, inte det som internt kallas traditionellt
firande, det vill säga det kommunala kvällsarrangemanget med bland
annat tal till våren, kör och valborgsbål.
I övrigt ställer förvaltningen sig bakom programmet.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande, samt
att

översända den till kommunkontoret

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND
Heléne Öhrström
tf teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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