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Remiss: Program för trygghets- och säkerhetsarbete i
Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunkonterat har på uppdrag av Kommunstyrelsen arbetat fram
ett ”Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun”
över vilket Utbildningsnämnden nu har möjlighet att yttra sig.
Utbildningskansliet föreslår nämnden att ställa sig positiva till
programmet i stort, men finner det svårt att förutspå vilka personella
och ekonomiska resurser programmets realisering kommer att kräva
och vill betona att programmets genomslag är beroende av att det
tas fram mer konkreta handlingsplaner och riktlinjer och att dessa
följs upp.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2019 dnr
UN2019/0197
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019 dnr KS
2018/0316
”Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun”.

Barnets bästa
Programmet syftar till att skapa trygga och säkra uppväxtmiljöer för
barn och unga i Lunds kommun, under såväl skoldagen som på
fritiden.

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav våren 2018 kommunkontoret i uppdrag
att ta fram ett förslag på program och det är resultatet av detta
arbete som utbildningsnämnden nu har att yttra sig över.
Programmet har sex fokusområden, nämligen:
1. Olycksförebyggande arbeta
2. Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga
3. Bygga ett gott säkerhetsskydd
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4. Förebygga brott
5. Förebygga hot och våld mot anställda och förtroendevalda
6. Motverka otillåten påverkan och korruption
Under varje fokusområde finns rubrikerna målsättning, utgångspunkter och inriktning under programperioden.

Synpunkter
Utbildningsförvaltningen ställer sig i stort positiv till ”Program för
trygghet och säkerhet 2019-2022”. Förvaltningen uppfattar det som
att programmet i stora delar enbart upprepar ansvar och uppgifter
som enligt lagar och förordningar redan åvilar kommunen. Det finns
absolut en poäng med att samla dessa i ett program, men i föreliggande dokument upplevs det svårt att tyda vad som åvilar kommunen enligt lagar och förordningar och vad som är en höjd ambitionsnivå eller egna kommunala målsättningar inom området.
Utbildningsförvaltningen upplever vidare att det är otydligt vad som
förväntas av nämnden och förvaltningen, i form av personella och
finansiella resurser. Inte blir det särskilt mycket klarare trots att ett
avsnitt ägnas åt just ”Realisering av programmet” (sid 8-21). Detta
gör det svårt för förvaltningen att fullt ut bedöma programmets
omfattning i form av personella och ekonomiska resurser och också
ta ställning till dess förslag.
Slutligen vill förvaltningen betona att programmets genomslag är
beroende av att frågorna ovan förtydligas och att det tas fram mer
konkreta handlingsplaner, där det tydligt framgår vilka nämnder,
förvaltningar och funktioner som är ansvariga, och att åtgärder är
tydligt tidsbestämda inom programperioden samt att dessa följs upp.

Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande
över ”Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun”.
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