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Förslag till program och plan för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunkontoret fick den 22 maj 2018 i uppdrag av kommunstyrelsen
att utarbeta förslag till ett program för trygghets- och säkerhetsarbetet i
Lunds kommun. Kommunkontoret har även tagit fram ett förslag till plan
för program för trygghet och säkerhet. Planen beskriver de åtgärder som
behöver vidtas för att säkra det önskade resultatet inom de prioriterade
områdena.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2019, § 48 att
sända förslaget på remiss till kommunens nämnder, bolag, Lunds
brottsförebyggande råd, Räddningstjänsten Syd, polisen och
försvarsmakten. De inkomna remissvaren arbetades därefter in i
programmet i tillämpliga delar.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2019, § 333
återremitterades programmet med tillhörande plan till kommunkontoret,
med motiveringen att kommunens Strategi mot våld i nära relationer
2017-2022 skulle arbetas in i programmet. Programmet för trygghetsoch säkerhetsarbete i Lunds kommun har nu kompletterats enligt
kommunstyrelsens lämnade direktiv.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
föreliggande förslag till program och plan för trygghets- och
säkerhetsarbete i Lunds kommun och vidaresänder programmet till
kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2020
Kommunstyrelsens beslut den 4 december 2019, § 333
Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun
Plan för program för trygghet och säkerhet i Lunds kommun
Polismyndighetens remissvar 2019-05-13
Barn- och skolnämndens beslut 2019-04.24 § 37
Räddningstjänsten Syds remissvar 2019-05-02
Kraftringen AB:s remissvar 2019-04-39
VA Syd:s remissvar 2019-04-30
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Miljönämndens presidieutskotts beslut 2019-04-29 § 2
Renhållningsstyrelsens presidium beslut 2019-04-23 § 38
Servicenämndens beslut 2019-04-23 § 34
Habostyrelsens beslut 2019-04-16 § 17
Utbildningsnämndens beslut 2019-04-17 § 58
Byggnadsnämndens beslut 2019-04-11 § 83
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-11 § 50
Socialnämndens beslut 2019-04-10 § 4
Tekniska nämnden 2019-05-18 § 118
Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15 § 55
BRÅ:s remissvar 2019-06-05

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Alla åtgärder för att förbättra trygghet och
säkerhet för medborgarna gagnar också barn och ungdomar.

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 olycks- och brottsförebyggande
arbete, trygghetshöjande arbete och försäkringssamordning.
Arbetet leds och samordnas av kommunstyrelsen. 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 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 beslutade kommunstyrelsen den 22 maj 2018 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. Arbetet har genomförts med externt stöd.
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. Detaljerad
lista över samverkande parter finns i förslaget till programmet.
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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.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2019 att remittera förslaget
till program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lund till samtliga av
kommunens nämnder, bolagsstyrelser och andra organisationer som kan
ha väsentligt intresse i frågan. De inkomna synpunkterna har arbetats in i
programmet i tillämpliga delar.
Kommunkontoret har även tagit fram ett tillhörande förslag till plan för
trygghet och säkerhet. Åtgärderna i planen har även dessa tagits fram i
det breda arbete som genomförts i samverkan. Planen beskriver de
åtgärder som behöver vidtas för att säkra det önskade resultatet inom de
prioriterade områdena.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2019
återremitterades programmet med tillhörande plan med
motiveringen att kommunens Strategi mot våld i nära relationer
2017-2022 ska arbetas in i programmet, istället för att vara ett eget
dokument. Detta är nu gjort under fokusområde 2, Förebyggande
arbete. Programmet kommer att ha samma ambitionsnivå och vision
för arbetet mot våld i nära relationer och hedersproblematik som
strategin haft tidigare, men kopplingen till kommunens övriga
brottsförebyggande och trygghetshöjande arbete blir nu tydligare. I
övrigt har också en målsättning satts för fokusområde 3,
Informationssäkerhet, och både programmet och planen har
standardiserats avseende formatering och språk.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen antar föreliggande
förslag till program och plan för trygghets- och säkerhetsarbete i
Lunds kommun och vidaresänder programmet till
kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige besluta
att
att
att

anta Program för trygghet och säkerhet, med tillhörande Plan
för trygghet och säkerhet, för Lunds kommun,
ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ett regelverk och
ansvarsområde för Lunds brottsförebyggande råd
Strategi för våld i nära relationer 2017-2022 upphör att gälla
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

ge kommunkontoret i uppdrag att utarbeta relevanta
handlingsplaner, styrdokument och stödsystem för att realisera
programmet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar
Program med tillhörande plan för trygghet och säkerhet

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, enheten för trygghet och säkerhet
Samtliga nämnder och styrelser
BRÅ
Polismyndigheten
Räddningstjänsten Syd
VA-syd
Försvarsmakten
Akten

