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Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun - remissförfarande
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-22 att uppdra åt
kommunkontoret att ta fram förslag till ett program för trygghet och
säkerhetsarbete i Lunds kommun. Ett förslag är nu framtaget i bred
samverkan både inom och utanför den kommunala organisationen.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att sända föreliggande förslag på remiss till kommunens
förvaltningar och bolag samt till andra organisationer som kan ha
särskilt intresse i frågan.
Föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget på
remiss till kommunens nämnder och bolag, brottsförebyggande
rådet, polis, räddningstjänsten syd samt försvarsmakten.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11, denna skrivelse
Förslag till program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds
kommun 2019-01-14
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-22

Barnets 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
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
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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 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. 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.
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

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
Att sända föreliggande förslag på remiss till kommunens nämnder
och bolag samt till andra organisationer som kan ha särskilt
intresse i frågan.
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