Tjänsteskrivelse
2019-04-24

1 (4)
Diarienummer

VOO 2019/0152
Helena Falk

Vård- och omsorgsnämnden

046-355405
helena.falk@lund.se

Remiss avseende program för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till ett program för
trygghet och säkerhetsarbete i Lunds kommun. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har skickat förslaget på remiss till samtliga nämnder
och bolag i Lunds kommun samt till andra organisationer som kan ha
särskilt intresse i frågan.
Förvaltningen bedömer förslaget till program som ett gediget arbete
men saknar kommunikationsfrågan i programmets olika delar.
Kommunikationsfrågan innefattar t.ex. följande: Vem som är
ansvarig för kommunikationen, vad som ska kommuniceras, i vilken
ordning och vilka vägar kommunikationen ska gå. Förvaltningen ser
inte att kommunikationsfrågan framgår av förslaget till program för
trygghet och säkerhetsarbete i Lunds kommun. Förvaltningen
bedömer att kommunikationsfrågan borde framgå av programmets
olika delar för kunna ge en kommunikativ lägesbild.
Förvaltningen har uppmärksammat att det finns problem med
tillgång till reservkraftverk. Frågan om vilka verksamheter som har
behov, tillgänglighet och den totala kapaciteten som behövs i
kommunen samt finansieringen av detta behöver utredas. För
förvaltningens del kan det i samband med byggnation av nya
särskilda boenden tas med i nybyggnadsprojekten så att
reservkraftverk lätt kan installeras. En central hantering av frågan
om reservkraftverk möjliggör större flexibilitet i linje med ett Lund.
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Barnets bästa
Programmet för trygghets- och säkerhetsarbete berör barn och unga
genom att de utgör en stor del av befolkningen i Lunds kommun. Alla
åtgärder för att förbättra trygghet och säkerhet för medborgarna
gagnar också barn och ungdomar. Vård- och omsorgsnämnden anser
att det är väsentligt att trygghets- och säkerhetsarbetet utformas så
att även barn med funktionsnedsättningar beaktas.
Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
I programmet för trygghets- och säkerhetsarbete framgår det inte
om kravet på god tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning har beaktats vid utarbetande av programmet.
Ett förtydligande avseende konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning bör övervägas.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-22 att uppdra åt
kommunkontoret att ta fram förslag till ett program för trygghet och
säkerhetsarbete i Lunds kommun. Bakgrunden är att det inte finns
något samlat styrdokument som omfattar de olika delområdena i
trygghets- och säkerhetsarbetet i Lunds kommun. Ett förslag till
program för trygghets- och säkerhetsarbetet är nu framtaget. Vårdoch omsorgsnämnden har fått programmet på remiss för yttrande.
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
kommunens ambition och hur dessa frågor skall organiseras och
samordnas. Det finns i nuläget inget samlat styrdokument för hur
kommunen skall arbeta med de olika delområden som berörs eller
hur övriga säkerhetsfrågor ska hanteras och samordnas.
Kommunkontoret har därför tagit fram ett förslag till ett program för
trygghet och säkerhetsarbete i Lunds kommun.
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Förslaget har tagits fram i bred samverkan. Arbetet har genomförts
med externt stöd från Public Partner AB. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har informerats om arbetets gång vid två tillfällen
under framtagandet. Kommunens ledningsgrupp har vid två tillfällen
genomfört arbete kring förslaget i grupp. Därutöver har flera
förvaltningschefer och expertfunktioner djupintervjuats enskilt.
Vidare har kommunens bostadsbolag LKF, polisen och
räddningstjänsten Syd deltagit.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer förslaget till program som ett gediget arbete
men saknar kommunikationsfrågan i programmets olika delar.
Kommunikationsfrågan innefattar t.ex. följande: Vem som är
ansvarig för kommunikationen, vad som ska kommuniceras, i vilken
ordning och vilka vägar kommunikationen ska gå. Förvaltningen ser
inte att kommunikationsfrågan framgår av förslaget till program för
trygghet och säkerhetsarbete i Lunds kommun. Förvaltningen
bedömer att kommunikationsfrågan borde framgå av programmets
olika delar för kunna en kommunikativ lägesbild.
Förvaltningen har uppmärksammat att det finns problem med
tillgång till reservkraftverk. Frågan om vilka verksamheter som har
behov, tillgänglighet och den totala kapaciteten som behövs i
kommunen samt finansieringen av detta behöver utredas. För
förvaltningens del kan det i samband med byggnation av nya
särskilda boenden tas med i nybyggnadsprojekten så att
reservkraftverk lätt kan installeras. En central hantering av frågan
om reservkraftverk möjliggör större flexibilitet i linje med ett Lund.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse av den 24 april 2019.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Veronica Welin
Verksamhetschef
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Anne Bing Tingström
Verksamhetschef
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Akten

