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1 Inledning
Lunds kommun är och ska vara en trygg plats att leva, vistas och att verka i. Detta är en
viktig strategisk fråga och en viktig del av Lunds kommuns vision: ”Lund skapar framtiden
med kunskap, innovation och öppenhet”.
Trygghet och säkerhet är vidare en angelägenhet för Lunds kommun i och med ansvaret för
invånarnas liv och hälsa samt kommunens skyldighet att tillhandahålla service så som
exempelvis skola, omsorg, trafikplanering, skötsel av områden och samhällsplanering.
Genom speciallagstiftning och statlig styrning har kommunen dessutom ansvar för att
upprätta planer avseende skydd mot olyckor samt för åtgärder inför och vid extraordinära
händelser. Kommunen har också ett ansvar för att skydda sina anställda och sina invånare
samt att skydda sin egendom och verksamhet mot fysisk och ekonomisk skada.
Lunds kommun har således ett ansvar för att förebygga och hantera allt från mindre olyckor
som kan drabba enskilda individer till större kriser som kan drabba hela samhället. Med
kunskap och ansvarstagande skapas förutsättningar för en god säkerhetskultur som
resulterar i en trygg miljö för anställda, besökare, samarbetspartners och kommuninvånare.
Ett trygghets- och säkerhetsperspektiv ska genomsyra kommunens verksamhet från
planering till genomförande. Arbetet ska bedrivas långsiktigt, strukturerat och
kostnadseffektivt. Vidare är trygghets- och säkerhetsarbetet processorienterat och ska
kontinuerligt utvärderas och anpassas till gällande lagstiftning samt till de krav som ställs
från omvärlden på den verksamhet som kommunen tillhandahåller.
Med programmet för trygghet och säkerhet tar Lunds kommun ett samlat grepp kring
trygghets- och säkerhetsområdet. Programmet ska vägleda och visa på lösningar och
stärka kommunens samlade trygghets- och säkerhetsarbete för att möta en rad utmaningar
kopplat till samhällsutveckling.
Avsikten är att programmet ska ge ytterligare kraft till Lund kommuns styrmodell ”Ett Lund”.
Programmet vänder sig till hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser, och
ska vara vägledande i planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av
kommunens verksamhet samt i kommunens samverkan med externa parter. Kommunens
förvaltningar har sedan ansvaret för det praktiska genomförandet och uppföljningen av
programmet.

1.1

Programmets framtagande

Kommunkontoret lät 2017 genomföra en genomlysning av kommunens trygghet- och
säkerhetsarbete med syfte att skapa en tydlig nulägesbild avseende såväl ansvar,
organisering och kvalitet i arbetet.
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut1 om att uppdra åt kommunkontoret att utarbeta
ett program för trygghets- och säkerhetsarbete. Under hösten 2018 har kommunkontoret,
med externt stöd, arbetat fram föreliggande förslag till program.
Chefer och samarbetsparter som har intresse i kommunens trygghets- och säkerhetsarbetet
har fått ge sina bilder av vad ett program bör innehålla. Processen har även innehållit
avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott.

1

KS 22 maj 2018 § 148 Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun.
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1.2

Programmets giltighet

Intentionen är att programmet i stort kommer att kunna vara giltigt över tid och revideras
utifrån ambitioner och prioriteringar i samband med att ny mandatperiod inleds. Programmet
revideras varje mandatperiod av kommunstyrelsen.

1.3

Begreppen trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet är viktiga grundkomponenter i det goda samhället. Att värna trygghet
och säkerhet innebär ytterst att värna det demokratiska samhället.
I det här programmet
- menas med säkerhet frånvaro av oönskade händelser, skador eller andra negativa
konsekvenser och
- med trygghet menas frånvaro av upplevd oro och en grundläggande känsla av tillit,
säkerhet och kontroll.

2 Programmets delar
Programmet är uppbyggt i tre delar:
- Första delen beskriver övergripande faktorer från såväl omvärlden som närvärlden som
ger anledning för Lunds kommun att fokusera på trygghets- och säkerhetsarbetet.
- Den andra delen beskriver ett antal vägledande principer för trygghets- och
säkerhetsarbetet i Lunds kommun, vilka områden inom trygghets- och säkerhetsarbetet
som ska prioriteras, till vilken ambitionsnivå och hur kommunen avser att arbeta med
frågorna.
- Den tredje delen beskriver viktiga faktorer för att programmet ska kunna realiseras.
I bilagor till programmet redogörs för vilka funktioner som varit delaktiga i programarbetet
samt ett urval av viktiga lagar, förordningar, riktlinjer som styr och vägleder trygghets- och
säkerhetsarbetet.

3 Faktorer som påverkar inriktning av trygghetsoch säkerhetsarbetet
Dagens samhälle är komplext och sammanlänkat, inom Sverige men också med andra
delar av världen. Skeenden i omvärlden kan idag få andra konsekvenser på vår region och
kommun än tidigare. Information och desinformation som publiceras på andra sidan jorden
är i samma sekund tillgänglig för oss. Händelser i vår kommun kan motsatt ge snabba
effekter i vår omvärld.
Trygghet och säkerhet är viktiga grundkomponenter i det goda samhället. I takt med att
omvärlden förändras uppstår nya möjligheter, men även ändrade och nya hotbilder mot
kommunen och dess medborgare. Samtidigt ställs nya lagkrav inom området. Hotbilden
idag är mer komplex och säkerheten påverkas av bland annat klimatförändringar,
naturkatastrofer och stora olyckor, men även av hot som till exempel cyberattacker,
organiserad brottslighet, terrorism, våldsbejakande extremism och ytterst krig.
För att möta de olika typer av komplexa hot och risker som samhället står inför tjänar
kommunens arbete på att utgå från en helhetssyn och utifrån en bred samverkan med olika
aktörer på olika nivåer – lokalt, regionalt och nationellt. Huruvida en situation är en kris
definieras inte bara av den kommunala organisationen. Likaså finns ett legalt ansvar som
helt eller dels ägs av flera aktörer som behöver samarbeta för att lösa kommunens
åtaganden inom trygghets- och säkerhetsarbetet. Därför ökar vikten av att söka hållbara
former för att säkerställa helhetsperspektiv och förståelse. Likaså förmågan att förhålla sig
till dagens kommunikationsmönster, präglat av snabbhet, föränderlighet och transparens.
Idag står nationen inför ett förändrat säkerhetspolitiskt läge, vilket innebär att vi behöver ha
en förmåga att motstå och hantera ett bredare spektrum av hot och risker. I Lunds kommun
finns en rad verksamheter mot vilka angrepp kan få allvarliga konsekvenser, inte bara för
vår kommun utan även för rikets säkerhet. Inom ramen för verksamheternas åtaganden
måste de hantera hemliga uppgifter som om de röjs, förstörs eller ändras kan inverka på
såväl Lunds kommun som Sveriges säkerhet.
I januari 2017 presenterade regeringen en nationell strategi för Sveriges säkerhet, med
syfte att tydligt inrikta samhällets samlade säkerhetsarbete mot ett antal prioriterade
områden. Dessa områden är bland annat klimatförändringarna, informations- och
cybesäkerhet och arbetet mot våldsbejakande extremism. I strategin framhålls behovet av
att alla samhällsaktörer arbetar gemensamt med att förebygga och möta både långsiktiga
och omedelbara hot. Strategin anger också tydligt att den samlade förmågan att förebygga,
motstå och hantera kriser och krig måste stärkas för att klara de komplexa och föränderliga
hotbilder och risker vi lever med idag2.
Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. En störning eller ett avbrott
i försörjningsflödet riskerar att påverka stora delar av samhället som idag präglas av ett
beroende av tillgång till bland annat el, it, elektronisk kommunikation och transporter.
Lunds kommun har att tillhandahålla verksamhet dygnet och året runt. I rollen som
fastighetsägare, arbetsgivare och verksamhetsutövare behöver påfrestningar kunna
hanteras oavsett dess omfattning. Lunds kommun har ansvar för många olika
samhällsviktiga verksamheter som måste fungera i kris och vid höjd beredskap.
Dricksvatten- och energiförsörjning, renhållning, räddningstjänst, tillagningskök, omsorg om
barn, familjer, äldre och personer med funktionsnedsättning är exempel på verksamheter
2

Nationell säkerhetsstrategi (2017)
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som alltid måste fungera. Händelser som skulle kunna leda till längre avbrott i samhällsviktig
verksamhet är exempelvis elavbrott, avbrott i fjärrvärmeleverans, avbrott i fiberkablar,
föroreningar i dricksvatten samt överbelastningsattacker.
I Lunds kommun finns flera anläggningar som klassats som farlig verksamhet enligt lagen
om skydd mot olyckor däribland helikopterplattan vid Universitetssjukhuset3. Farlig
verksamhet är anläggningar där verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka
allvarlig skada på människa eller miljö. Vid dessa anläggningar ska det finnas en särskild
beredskap för att hindra eller begränsa allvarliga skador.
Ett annat perspektiv på säkerhetsarbetet är att vidta förebyggande insatser för att undvika
olyckor i samband med evenemang. Varje år arrangeras flera evenemang med många
deltagare och åskådare i Lunds kommun, uppskattningsvis brukar exempelvis det
traditionella valborgsmässofirandet samla upp emot 30 000 besökare. Stora samlingar av
människor innebär ökade risker, för olyckor men även för antagonistiska aktioner.
Att Lunds kommun är en av de kommuner i Skåne som det är allra tryggast att bo, besöka
och driva företag i är något som är känt, det är av strategisk vikt att det fortsätter att vara så.
Samtidigt syns ojämlikhet i tryggheten. I trygghetsundersökningen som årligen presenteras
av polismyndigheten beskrivs att utvecklingen går åt fel håll i delar av kommunen. En av
utmaningarna är att en del upplever en ökad otrygghet, samtidig som den faktiska
brottsligheten i de områden de bor i minskat4.
Sammanfattningsvis kan sägas att i varje ände av verksamhetsutveckling finns frågor och
lagstiftning att förhålla sig till som direkt eller indirekt har en relation till trygghets- och
säkerhetsarbetet.

4 Strategisk inriktning programmet
Den strategiska inriktningen för programmet är att skapa helhet för arbetet med trygghet och
säkerhet. Det mesta av arbetet kommer även fortsättningsvis ske så nära medborgaren som
möjligt och det är en viktig utgångspunkt att värna etablerade samarbeten mellan
kommunens förvaltningar och bolag samt externa samarbetspartners.

4.1

Vägledande principer

Lunds kommuns program för trygghet och säkerhet utgår från de nationella målen för
säkerhet och bedrivs för att värna fyra vägledande principer.
– Grundläggande värden - demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
– Individens trygghet och säkerhet
– Kommunens funktionalitet
– Miljö och egendom
Genom att värna principerna blir programmet en tydlig del av visionen att Lund ”skapar
framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”.
Programmet utgör en plattform och utgångspunkt för övriga kommungemensamma
handlingsplaner, riktlinjer och andra styrdokument inom trygghets- och säkerhetsområdet.5

Räddningstjänsten Syd Handlingsprogram 2016-2019 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
https://polisen.se/contentassets/6ab306ad2dab44f8934daf2fea7fed69/rapport-tm-2018-lpo-lund.pdf
5 Se Bilaga 2 Viktiga lagar, förordningar och riktlinjer
3
4
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Figur 1 - Fyra principer som programmet för trygghet och säkerhet vilar på
4.1.1

Grundläggande värden - Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och
rättigheter

Med kommunens politiska uppdrag följer ett särskilt ansvar att värna de grundläggande
värden som organisationen och samhället vilar på: demokrati, rättssäkerhet och mänskliga
fri- och rättigheter. Lunds kommun ska bidra till och upprätthålla det öppna samhället.
Värnandet av dessa grundläggande värden är en förutsättning för att skapa förtroende för
kommunens verksamheter och institutioner. Befolkningen i Lunds kommun ska känna tillit till
att förtroendevalda och anställda inom kommunens följer gällande regler och inte låter sig
otillbörligen påverkas i sin myndighetsutövning. Kommunen behöver tillsammans med
civilsamhället, företag och andra aktörer gemensamt trygga dessa för samhället så viktiga
värden.
4.1.2

Individens trygghet och säkerhet

Människors liv och hälsa utgör kärnan i arbetet. Allt trygghets- och säkerhetsarbete handlar
direkt eller indirekt om att värna de som bor, vistas och verkar i Lunds kommun. För att
värna individen ska vi arbeta för att främja trygghet och säkerhet. Alla människor skall
kunna känna trygghet i det offentliga rummet.
Det säkerhetsfrämjande arbetet syftar till att minska risken för olyckor som kan leda till
personskador eller dödsfall, medan det trygghetsfrämjande arbetet syftar till att minska
oönskade händelser samt öka tilliten till kommunens verksamheter.
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4.1.3

Kommunens funktionalitet

För att värna individen måste även kommunens funktionalitet säkerställas. I Lunds kommun
finns ett antal särskilt samhällsviktiga verksamheter, exempelvis vård, omsorg,
dricksvattenförsörjning och elförsörjning. Oavsett vilken aktör som bedriver verksamheten
måste den fungera, till vardags såväl som vid oönskade händelser.
Samhället och de påfrestningar Lunds kommun ställs inför är i ständig förändring. Det är av
stor vikt att allmänhet och andra aktörer känner tillit till kommunens förmåga att hantera
dessa.
Lunds kommun ska kontinuerligt utveckla förmågan att förebygga störningar. Att värna
kommunens funktionalitet innebär också att äga förmåga att minimera konsekvenserna av
oönskade händelser om och när inträffar.
4.1.4

Miljö och egendom

Trygghets- och säkerhetsarbetet syftar också till att förebygga och begränsa skador på miljö
såväl som på egendom, såsom värdefulla kultur- och naturmiljöer, byggnader och
infrastruktur. Detta är särskilt viktigt i en växande kommun som Lund. Genom närvaro och
förebyggande arbete i alla delar av kommunen kan goda förutsättningar för boende och
företagande upprätthållas.

5 Fokusområden under programperioden
Under programperioden kommer Lunds kommun, utöver ett redan pågående
utvecklingsarbete, särskilt fokusera på följande områden:
– Olycksförebyggande arbete
– Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga
– Bygga ett gott säkerhetsskydd
– Förebygga brott
– Förebygga hot och våld mot anställda och förtroendevalda
– Motverka otillåten påverkan och korruption
Nedan redogörs för Lunds kommuns inriktning av arbetet under programperioden för
respektive fokusområde.

5.1
5.1.1

Olycksförebyggande arbete
Målsättning

Lunds kommun ska bidra till att minska antalet olyckor med påverkan på människa, miljö
och egendom inom kommunens geografiska område. Kommunen ska också begränsa
konsekvenserna av de olyckor som ändå inträffar.
5.1.2

Utgångspunkter

Det olycksförebyggande arbetet ska säkerställa att alla människor oavsett var de bor har ett
tillfredställande skydd mot olyckor exempelvis bränder, drunkningstillbud och trafikolyckor.
Avsikten är inte att kommunen ska ta över ett ansvar som någon annan myndighet eller
någon enskild har. Samordningen av skydd mot olyckor innebär att kommunen tar ett brett
grepp kring skydd mot olyckor och oönskade händelser i sitt geografiska område.
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Lunds kommun ska genom olika åtgärder verka för att olyckor både förebyggs och hanteras
på ett effektivt sätt. För att åstadkomma det ska kommunen stödja den enskilde genom
information och rådgivning och upprätthålla en beredskapsorganisation som kan hantera
inträffade olyckor genom att genomföra räddningsinsatser. I lag (2003:778) om skydd mot
olyckor regleras de insatser som kommunen ansvarar för, vid olyckor och överhängande
fara för olyckor.
Lunds kommuns räddningstjänst bedrivs av kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd
som ska fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor.
Lagen anger bland annat att det i kommunen ska finnas ett handlingsprogram för den
olycksförebyggande verksamheten och räddningstjänsten. Programmet upprättas minst en
gång per mandatperiod i samverkan med förbundsmedlemmarna och antas av direktionen
vid Räddningstjänsten Syd. Innan programmet antas sker samråd med Lunds kommun.
I samhällsbyggnadsprocessens olika skeden verkar kommunen för att tryggheten och
säkerheten ökar genom utformning av boendemiljöer, rörelsestråk och lokalisering av måloch mötespunkter. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet. Hänsyn ska bland annat
tas till människors hälsa, säkerhet, och till risken för olyckor, översvämning och erosion.
5.1.3

Inriktning under programperioden

Det olycksförebyggande arbetet innebär att samtliga nämnder och bolag systematiskt ska
identifiera, analysera, värdera och behandla olycksrisker med påverkan på människa, miljö
eller egendom inom sina respektive ansvarsområden. Resultatet av det systematiska
arbetet ska följas upp och det ska finnas en planering för att minimera och hantera
konsekvenserna av de olyckor som ändå inträffar.
Ett särskilt fokus i det olycksförebyggande arbetet ska läggas på riskbedömningar och
åtgärder vid samhällsplanering samt ny- och ombyggnation.
Kommunstyrelsen ska samordna kommunens olycksförebyggande arbete. I det
samordnande arbetet ingår att ge stöd till nämnder och bolag i det olycksförebyggande
arbetet samt att verka för samverkan, lärande och utbyte av erfarenheter. Därtill ska
kommunstyrelsen omvärldsbevaka samhällstrender som kan påverka kommunens
olycksutveckling och samverka med relevanta aktörer så som Räddningstjänsten Syd för en
mer komplett kommunövergripande lägesbild avseende olyckor.
Följande aktivitet ska, tillsammans med befintligt arbete, leda till att målet för fokusområdet
uppnås.
- Kommunstyrelsen utvecklar former och förutsättningar för analys utifrån
rapporterade olycksincidenter
- Kommunstyrelsen stärker samordning internt i kommunen samt med relevanta
externa aktörer inom det geografiska området i det olycksförebyggande arbetet
- Berörda nämnder och bolag har särskilt fokus på riskbedömningar och åtgärder vid
samhällsplanering samt ny och ombyggnation
- Berörda nämnder och bolag stärker kopplingen mellan det systematiska säkerhetsrespektive arbetsmiljöarbetet i syfte att förebygga olyckor
Kommunstyrelsen kommer att följa upp arbetet med att förebygga olyckor genom att tillse
att:
- Genomföra en kartläggning om nuläget avseende skadekostnader till följd av
olyckor i de kommunala verksamheterna
- Nämnder och bolag har dokumentation som beskriver hur det systematiska brandoch olycksförebyggande arbetet bedrivs och följs upp
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-

5.2
5.2.1

Nämnder och bolag rapporterar tertial två en lägesbild, innefattande en analys av
nuläge och möjlig utveckling, till kommunstyrelsen

Bygga motståndskraft och krishanteringsförmåga
Målsättning

Lunds kommun ska stå emot störningar och upprätthålla samhällsviktig verksamhet.
Kommunen ska förebygga oönskade händelser och vara väl förberedda att hantera och lära
av de som ändå inträffar. Arbetet ska ske i samklang med andra aktörer. Hanteringen ska
ske med bibehållet eller stärkt förtroende från allmänheten.
5.2.2

Utgångspunkter

Kommunernas ansvar, roll och uppgifter inom krisberedskapen finns beskrivna
i kommunallagen (2017:725), lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser6 i
fredstid och höjd beredskap har Lunds kommun ett geografiskt områdesansvar inför och
under kriser. Kommunen ska vidare göra risk- och sårbarhetsanalyser, utbilda och öva,
samt planera för kriser.
Kommunens primära ansvar är att fullfölja den ordinarie verksamheten så långt det är
möjligt, utifrån förutsättningarna och det som inträffat. Målet med arbetet är att få så korta
avbrott som möjligt i samhällsviktiga funktioner och att samtidigt skapa förutsättningar för
människor och verksamheter i kommunen att hantera den uppkomna situationen. Hur
arbetet ska gå till finns beskrivet i krisberedskapsplanen för Lunds kommun.
I varje kommun ska det finnas en krisledningsnämnd som aktiveras vid en extraordinär
händelse. Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ gällande beslut
som avser krishanteringen om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den
extraordinära händelsens art och omfattning.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila
försvaret som kommunen skall bedriva7.
Lunds kommun får statlig ersättning för att stärka förmågan att hantera extraordinära
händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar. Kommunernas
uppgifter och ersättning regleras i särskilda överenskommelser8 mellan Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting.
En förutsättning för kommunens motståndskraft och möjlighet att tillhandahålla en
grundläggande samhällsservice är kunskapen om vilka verksamheter som är mest

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
7 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommunersoch-landstings_sfs-2006-544
8 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 samt överenskommelse om civilt försvar 20182020.
6
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samhällsviktiga. Ett strukturerat arbete med av risk- och sårbarhetsanalyser bygger upp
kunskaper om de samhällsviktiga verksamheterna.
5.2.3

Inriktning under programperioden

Lunds kommun ska genom planering och övning, vara förberett att möta och hantera kriser
av många olika slag och karaktär vilket innebär att krisberedskapen måste vara flexibel och
kunna anpassas till den specifika händelsen.
Nämnder och bolag ska årligen genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. I detta arbete
görs bedömning av hur kritiska verksamheternas åtaganden är för det som trygghets- och
säkerhetsarbetet ska värna. Det kan till exempel röra sig om invånares liv och hälsa eller
kommunens funktionalitet. Samtliga åtgärder som vidtas ska följas upp och utvärderas.
För kritiska åtaganden och/eller samhällsviktig verksamhet som lagts ut på extern leverantör
ska upphandlande nämnd eller bolag i sin kravställning säkerställa motsvarande nivå av
motståndskraft som om verksamheten bedrivits i kommunal regi.
Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram en riskbild för kommunen som helhet. Den
kommunövergripande riskbilden baseras på underlagen från nämnder och bolag och ska ha
ett särskilt fokus på strategiska risker. Arbetet ska göras i samverkan med andra relevanta
aktörer exempelvis Räddningstjänsten Syd.
Lunds kommun behöver förbereda en grundläggande förmåga till civilt försvar, vilket innebär
ansvar för att vidta förberedelser för att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet även
under höjd beredskap. Det handlar till stor del om att bygga motståndskraft och en
driftssäker verksamhet, varför civilt försvar ska ingå som en integrerad del i kommunens
krisberedskaps- och säkerhetsskyddsarbetet.
Utöver att bygga motståndskraft och driftsäker verksamhet handlar civilt försvar om att
planera, utbilda och öva för särskilda uppgifter kopplade till höjd beredskap. Det kan
exempelvis avse ransonering, nödvändig försörjning till befolkningen och att i övrigt kunna
medverka i åtgärder som är viktiga för landets funktionalitet, exempelvis genom stöd till
Försvarsmakten. Säkerhetsskyddet är också en viktig del av det civila försvaret.
Kommunstyrelsen äger det övergripande ansvaret att initiera uppgifter som rör det civila
försvaret.
För att kommunens krishantering ska kunna initieras snabbt krävs ständig beredskap.
Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns aktuella system för beslutsfattande på central
nivå. Roller i ett sådant system kan exempelvis innefatta kommundirektör, tjänsteman i
beredskap (TIB) och kommunikatör i beredskap (KIB). Larmvägar och inkallningssystem
skall vara dokumenterade, kända och övade.
Vissa oönskade händelser innebär eller riskerar att medföra konsekvenser som inte kan
hanteras inom ordinarie organisation. För hantering av sådana händelser ska nämnder och
bolag ha en utsedd krisledningsorganisation. Denna ska övas enligt direktiven i kommunens
styrdokument för krisberedskap. Som stöd för krisledningens arbete ska det finnas en
uppdaterad och känd krisledningsplan samt en planering för uthållighet.
Situationer som bedöms kräva centrala prioriteringar av resurser och en central inriktning
ska samordnas av kommunens centrala krisledning. Den centrala krisledningen styrs av en
instruktion som beskriver hur arbetet ska organiseras för att möjliggöra en samordnad
hantering.
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Kommunens övergripande krishantering utgår från tre nivåer: störning, allvarlig händelse
och extraordinär händelse. Nivåerna går i varandra och den främsta skillnaden mellan dem
är graden av central samordning och ledning.
Det är i första hand kommundirektör och i andra hand kommunens säkerhetschef som,
utifrån behov i aktuell situation, fattar beslut om graden av central samordning och ledning.
Syftet med samordningen är att skapa en kommunövergripande bild av nuläge, bedömning
av kommande behov och konsekvenser samt att löpande inrikta kommunkoncernens
gemensamma hantering mot de mest framträdande behoven.
Kommunstyrelsen ska låta utvärdera samtliga oönskade händelser där den centrala
krisledningen varit aktiverad, För att lära av inträffade oönskade händelser ska nämnder och
bolag dokumentera och låta utvärdera sin egen hantering.
Nämnder och bolag ska löpande i hanteringen av en allvarlig händelse informera om
händelseutvecklingen till berörd nämnd eller bolagsstyrelses ordförande/vice ordförande, till
kommundirektör samt till kommunens säkerhetschef. Detta gäller även vid händelser som
enbart bedöms påverka den egna verksamheten. Kommundirektören ska i sin tur hålla
kommunstyrelsens ordförande informerad. Om ordförande bedömer att händelsen är
extraordinär har krisledningsnämnden möjlighet att ta över hela eller delar av andra
nämnders ansvarsområden, för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.
Den centrala samordningen har då övergått till central ledning.
Följande aktiviteter ska, tillsammans med befintligt arbete, leda till att målet för
fokusområdet uppnås.
- Kommunstyrelsen utvecklar risk- och sårbarhetsanalysarbetet ur ett strategiskt
perspektiv och koordinera detta med andra närliggande processer som finns i
kommunen
- Kommunstyrelsen utvecklar arbetssätt för skydd av samhällsviktig verksamhet och
samarbeta i frågan med andra aktörer, såväl privata som offentliga
- Kommunstyrelsen utvecklar arbetssätt för kommunövergripande samverkan i
arbetet med att öva krisledning och att dra lärdomar av uppkomna kriser
- Kommunstyrelsen säkerställer att det finns system för beslutsfattande i händelse av
kris
Kommunstyrelsen kommer att följa upp arbetet med motståndskraft och
krishanteringsförmåga genom att tillse att:
- Nämnder och bolag har utifrån identifierade framträdande risker i risk- och
sårbarhetsanalysen vidtagit eller initierat åtgärder för att behandla dessa
- Nämnder och bolag har kunskap om vilken verksamhet som är samhällsviktig inom
sina respektive ansvarsområden
- Nämnder och bolag har rutiner och planer för att upprätthålla sina mest prioriterade
samhällsviktiga verksamheter
- Nämnder och bolag har en uppdaterad krisledningsplan med en utsedd
krisledningsorganisation samt en plan för uthållighet
- Nämnder och bolag genomför övningar enligt kommunens styrdokument för
krisberedskap
- Det finns ett arbetssätt för kommunövergripande samverkan som ger en förmåga att
tidigt identifiera och hantera potentiella störningar eller allvarligare oönskade
händelser
- Forum finns för lärande och erfarenhetsutbyte mellan nämnder och bolag avseende
risk- och krishantering samt skydd av samhällsviktig verksamhet
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5.3
5.3.1

Bygga ett gott säkerhetsskydd
Målsättning

Lunds kommun ska ha ett gott skydd mot terroristbrott och andra brott som kan hota
Sveriges och därmed också kommunens säkerhet. Vi ska också skydda uppgifter som är
hemliga med hänsyn till rikets säkerhet som vi hanterar inom ramen för vårt uppdrag.
5.3.2

Utgångspunkter

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage,
terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Arbetet styrs främst av säkerhetsskyddslag
(2018:585).
Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig
verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Med säkerhetsskydd avses:
- Skydd mot brott som kan hota rikets säkerhet, såsom spioneri och sabotage
- Skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet
- Skydd mot terrorism
Enligt säkerhetsskyddsförordning (2018:658) ska alla kommuner om det inte är uppenbart
obehövligt att ha en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. I
Lunds kommun är kommunens säkerhetschef tillika kommunens säkerhetsskyddschef.
De säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas ska förebygga:
- att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet röjs, ändras
eller förstörs; informationssäkerhet.
- att obehöriga har tillträde till platser där de kan få tillgång till dessa hemliga
uppgifter, eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs;
tillträdesbegränsning.
- att personer som bedöms opålitliga ur säkerhetssynpunkt anställs eller anlitas i
verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller som är viktig för skydd mot
terrorism; säkerhetsprövning
Informationssäkerhet ska förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte röjs,
ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och förebygga skadlig inverkan på uppgifter och
informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.
Fysisk säkerhet ska förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra
anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och förebygga skadlig inverkan på
sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.
Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt
deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller
i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och säkerställa att de
som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.
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5.3.3

Inriktning under programperioden

Samtliga nämnder och bolag ska bedöma om eller hur de berörs av
säkerhetsskyddslagstiftningens krav med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och
övriga omständigheter.
Berörda nämnder och bolag ska årligen genomföra en säkerhetsanalys för att identifiera
skyddsvärda delar inom sina respektive ansvarsområden som kräver skydd med hänsyn till
rikets säkerhet eller som särskilt behöver skyddas mot terrorism.
Ansvaret för Lunds kommuns säkerhetsskydd vilar på kommunstyrelsen och
kommundirektören. I säkerhetsskyddsarbetet biträds dessa av Lunds kommuns
säkerhetsskyddschef, vilken är kommunens säkerhetschef. Det ska finnas en utsedd
ställföreträdande säkerhetsskyddschef.
Säkerhetsskyddschef utövar under kommunstyrelsen och kommundirektören kontroll över
att säkerhetsskyddet finns, är tillräckligt och fungerar. Till stöd för denna bedömning ska en
strategisk, systematisk omvärldsbevakning genomföras i syfte att följa förändringar i
hotbilden mot Lunds kommun och Sverige.
Säkerhetsskyddschefen ansvarar för att det inom Lunds kommun finns en dokumenterad
kommunövergripande säkerhetsanalys. Respektive förvaltning och bolag biträder
säkerhetsskyddschefen med genomförande av säkerhetsanalysen.
Säkerhetsskyddschef ska vidare samordna skyddet samt säkerställa att berörd personal
ges erforderlig utbildning. Det samordnande uppdraget innefattar att ge stöd till berörda
nämnder och bolag.
Säkerhetsskyddschef, eller som ersättare för denne säkerhetsskyddschefens
ställföreträdare, är Lunds kommuns kontaktperson beträffande säkerhetspolisens kontakter
med kommunen i dessa frågor.
Chefer vid såväl förvaltningar som bolag har ansvar för säkerhetsskyddet inom det egna
verksamhetsområdet.
Följande aktiviteter ska, tillsammans med befintligt arbete, leda till att målet för
fokusområdet uppnås.
- Berörda nämnder och bolag bidrar i arbetet med att upprätta en
kommunövergripande säkerhetsanalys
- Kommunstyrelsen utser en ställföreträdare till säkerhetsskyddschefen
- Kommunstyrelsen säkerställer att berörd personal ges nödvändig utbildning samt
att underlätta erfarenhetsutbyte inom kommunen såväl som med externa aktörer
- Kommunstyrelsen stödjer och ensar nämnders och bolags säkerhetsskyddsarbete
genom att tillgodose behov av säkerhetsskyddsinstruktioner och annat
genomförandestöd
- Kommunstyrelsen identifiera kommunövergripande investeringar och insatser som
behöver samordnas för att säkerställa att kommunens resurser används på ett
effektivt sätt utifrån kommunövergripande säkerhetsanalys och aktuell hotbild
Kommunstyrelsen kommer att följa upp arbetet inom säkerhetsskyddsområdet genom att
tillse att:
- Berörda nämnder och bolag har kunskap om vilka delar av sina respektive
ansvarsområden som är skyddsvärda enligt säkerhetsskyddslagen
- Berörda nämnder och bolag årligen följer upp det egna säkerhetsskyddet och
förmedlar resultatet till kommunens säkerhetsskyddschef
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-

-

5.4
5.4.1

Kommunens säkerhetsskyddschef har, genom en kommunövergripande
säkerhetsanalys, kunskap om kommunens skyddsvärda delar och befintligt
säkerhetsskydd samt använder denna som underlag för beslut om
kommunövergripande åtgärder
Driftsatta system och tjänster är riskbedömda utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv
Utbildningar genomförs kontinuerligt och utvärderas för att säkerställa att de
tillgodoser deltagarnas behov

Förebygga brott
Målsättning

Lunds kommun ska i samarbete med myndigheter, näringsidkare och civilsamhället bidra till
att minska förekomsten av brott och öka tryggheten bland boende, besökare och företagare
i Lunds kommun.
5.4.2

Utgångspunkter

1996 utgav regeringen det första nationella brottsförebyggande programmet ”Allas vårt
ansvar – ett nationellt brottsförebyggande program”. Där i står att läsa:
”Den avgörande förutsättningen för ett effektivt brottsförebyggande arbete är att det finns ett
lokalt engagemang och en lokal vilja att agera. Ett lokalt brottsförebyggande råd skulle här
kunna spela en viktig roll och utgöra en naturlig hemvist och kontaktpunkt för de enskilda,
företag, föreningar och organisationer som vill göra en insats.”9
Det brottsförebyggande arbetet i Lunds kommun tar sin utgångspunkt från regeringens
skrivelse ”Tillsammans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program”. 10 I
programmet påtalas fortsatt vikten av att samarbeta för att öka samhällets samlade förmåga
att förhindra brott och öka trygghet hos invånare, besökare, näringsidkare och andra
aktörer.
Lunds kommun har en lång tradition av att arbeta med brottsförebyggande arbete vilket
rymmer en nära samverkan med Lokalpolisområde Lund. För att det brottsförebyggande
arbetet ska få effekt finns ett lokalt brottsförebyggande råd (LBRÅ). Rådet är sammansatt av
politiker och tjänstepersoner från kommunen och med representation från
polismyndigheten, räddningstjänsten samt civilsamhället.
Det brottsförebyggande arbetet i Lunds kommun bedrivs genom social prevention eller
situationell prevention och ska utgå ifrån gemensamma analyser av brotts- och
trygghetsläget för att samordna och samverka kring insatser i syfte att minska förekomsten
av brott och att bidra till en öka trygghet i Lunds kommun.
5.4.3

Inriktning under programperioden

I det brottsförebyggande arbetet ska samtliga nämnder och bolag, utifrån sina respektive
ansvarsområden, utforma, vidta och följa upp åtgärder för att minska antalet brott och öka
tryggheten för boende, besökare och företagare.

9

Allas vårt ansvar – ett nationellt brottsförebyggande program DS 1996:59
Regeringens skrivelse 2016/17:126

10

17/22

Fokusområdet understryker vikten av väl fungerande processer för att säkerställa ett aktivt
brottsförebyggande arbete utifrån kunskapsinhämtning, planering, uppföljning och
samverkan.
Kommunstyrelsen ska samordna och inrikta kommunens brottsförebyggande arbete samt
arbetet mot våldsbejakande extremism och på så sätt verka för samverkan,
erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan nämnder och bolag.
Kommunstyrelsen kommer att följa upp det brottsförebyggande arbetet genom att
- Tillse att upplevd trygghet fortsatt ligger på hög nivå under programperioden
- Nämnder och bolag har en utsedd funktion för att driva och samordna det
brottsförebyggande arbetet
- I samband med tertialrapport två varje år rapporterar kommunkontoret en lägesbild,
innefattande en analys av nuläge och möjlig utveckling, till kommunstyrelsen.
- Säkerställa samordning i samband med större evenemang för att tillse individens
trygghet- och säkerhet.
Följande aktiviteter ska, tillsammans med befintligt arbete, leda till att målet för
fokusområdet uppnås.
- Kommunstyrelsen verkar för att stärka samordning av det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet med andra insatser i kommunen, exempelvis för social
hållbarhet, stadsutveckling och mänskliga rättigheter.
- Kommunstyrelsen vidareutvecklar de långsiktiga kommunövergripande relationer
och samarbetsformer med civilsamhället, myndigheter och andra relevanta aktörer
- Berörda nämnder och bolag utvecklar och följer upp verkningsfulla sociala insatser
för att hindra rekrytering till brottslighet och gängkriminalitet
- Berörda nämnder och bolag kartlägger och initiera investeringar i kommunens
fysiska miljö som bidrar till ökad trygghet
- Berörda nämnder och bolag stärker kommunens arbete mot våldsbejakande
extremism i enlighet med kommunens handlingsplan

5.5
5.5.1

Förebygga hot och våld mot anställda och förtroendevalda
Målsättning

Lunds kommun ska förebygga hot, trakasserier och våld mot anställda och förtroendevalda.
Kommunen arbetar kontinuerligt och systematiskt för att säkerställa en hög personsäkerhet.
5.5.2

Utgångspunkter

Kommunens arbete med att förebygga otillåten påverkan och hot och våld mot anställda
sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, i enlighet med kommunens
personalpolicy. Ansvaret för detta arbete ligger på nämnder och bolag i egenskap av
arbetsgivare. Arbetet styrs bland annat av Arbetsmiljölag (1977:1160).
Avseende förtroendevalda har kommunen inget arbetsgivaransvar. Nämnder och bolag ska
dock värna de förtroendevaldas säkerhet i samband med att de utövar sitt kommunala
uppdrag i respektive nämnd och styrelse. I detta ingår att arbeta för att främja trygghet och
att förebygga hotfulla situationer.
5.5.3

Inriktning under programperioden

Följande aktiviteter ska, tillsammans med befintligt arbete, leda till att målet för
fokusområdet uppnås.
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-

Kommunstyrelsen genomför löpande genomföra övergripande nuläges- och
riskanalys gällande hot- och våld gentemot anställda i kommunen
Kommunstyrelsen, genomför informations- och utbildningsinsatser till kommunens
medarbetare kring risker för hot och våld
Nämnder och bolag rapporterar incidenter kopplat till hot och våld

Kommunstyrelsen kommer att följa upp arbetet med att förebygga hot och våld mot
anställda och förtroendevalda genom att tillse att:
-

5.6

Utbildningsinsatser kring säkerhet för förtroendevalda är genomförda
Utbildningsinsatser kring hot och våld mot tjänstepersoner är genomförda

Motverka otillåten påverkan och korruption

5.6.1

Målsättning

Lunds kommun har nolltolerans mot korruption och mutor.
I Lunds kommun arbetar vi på medborgarnas uppdrag. Som politiker eller tjänsteperson har
vi ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption
samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så sätt rubbas inte
medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks.
5.6.2

Utgångspunkter

Lagregler om jäv för anställda och förtroendevalda regleras i kommunallagen kapitel 6. I
brottsbalken kapitel 10 finns lagregler kring tagande och givande av muta, detta gäller såväl
anställda som förtroendevalda. reglerar korruption och mutbrott. Lunds kommun har
utarbetat riktlinjer för mutor och otillbörlig påverkan11
5.6.3

Inriktning under programperioden

Följande aktiviteter ska, tillsammans med befintligt arbete, leda till att målet för
fokusområdet uppnås.
- Kommunstyrelsen genomför löpande genomföra övergripande nuläges- och
riskanalys avseende otillbörlig påverkan
- Kommunstyrelsen, genomför informations- och utbildningsinsatser till kommunens
förtroendevalda och anställda kring innebörden av otillbörlig påverkan
- Nämnder och bolag rapporterar incidenter kopplat till otillåten påverkan
Kommunstyrelsen kommer att följa upp arbetet med att förebygga otillåten påverkan bland
anställda och förtroendevalda genom att tillse att:
-

Kommunens riktlinjer avseende mutor och representation är väl kända

6 Realisering av programmet
Trygghets- och säkerhetsarbetet ska bedrivas och följas upp av förvaltningar och bolag som
en ordinarie del i sin verksamhet. I det dagliga arbetet är ansvaret fördelat från högsta
11
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ledning till enskilda medarbetare. Programmet ska finnas med som en del vid introduktionen
av nya chefer och medarbetare i Lunds kommun.
Kommunstyrelsen, genom kommunkontoret, ansvarar för att informera om programmet och
stödja nämnderna och bolagsstyrelserna i att implementera det. Varje berörd förvaltning och
bolag ska i sina åtaganden väga in programmets intentioner och prioriteringar.
Kommunkontoret har ett särskilt ansvar för att under programperioden utveckla och
samordna kommunens samlade trygghets- och säkerhetsarbete.
Handlingsplaner och riktlinjer för specifika delområden arbetas fram med delaktighet från
kommunkontoret, berörda förvaltningar och bolag. Handlingsplanerna är mer konkreta till sin
karaktär och ska innehålla beskrivningar av de insatser som tillsammans förutses leda till att
programmets utvecklingsambitioner uppnås. De ska som minst svara på är:
‒ Vad som ska göras
‒ Vem som ansvarar för genomförandet
‒ Hur det bidrar till att uppfylla programmets intentioner
‒ När det ska vara genomfört
‒ Vem som ansvarar för uppföljning och eventuell revidering
Kommunfullmäktige
• Lunds kommuns program för trygghet och säkerhet antas av kommunfullmäktige
• Reviderar kommunstyrelsens reglemente utifrån programmets ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen
• Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling av
trygghets- och säkerhetsarbetet.
• Ansvarar för uppföljningen av programmet till kommunfullmäktige
Nämnder och bolagsstyrelser
• Nämnder och bolag ansvarar för att programmet efterlevs inom sina respektive
ansvarsområden.
• Ansvarar för uppföljning och rapportering enligt programmet
Krisledningsnämnd
• Krisledningsnämndens ledamöter väljs vid varje ny mandatperiod. För
mandatperioden 2019–2022 är det kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör
krisledningsnämnd.
• Krisledningsnämnden träder endast i kraft då man bedömer händelse som extra
ordinär.
• Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta ansvar för verksamheter från
andra nämnder i kommunen om det bedöms som nödvändigt.
Kommunkontoret
• Kommunkontoret har ansvaret för att under kommunstyrelsen leda och samordna
kommunens samlade trygghets- och säkerhetsarbete.
• Kommunkontoret ska stödja förvaltnings- och bolagsledningarna i trygghets- och
säkerhetsarbetet.
• Kommunkontoret arbetar fram övergripande planer, riktlinjer, råd och anvisningar till
grund för trygghets- och säkerhetsarbetet.
• Kommunkontoret ansvarar för att relevanta utbildningsinsatser görs i kommunens
chefsled.
Förvaltningar och bolag
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-

Trygghets- och säkerhetsarbetet ska bedrivas av förvaltningar och bolag som en
ordinarie del i sin verksamhet. I det dagliga arbetet är ansvaret fördelat från högsta
ledning till enskilda medarbetare.
Förvaltningarna och bolagen ansvarar för att specifika planer som krävs för de egna
ansvarsområdena tas fram. Dessa ska i möjligaste mån harmonisera med det
övergripande programmet och andra överliggande styrdokument.

Bilaga 1 Medverkande funktioner i programarbetet
Kommunkontoret
- Biträdande kommundirektör, Carin Hillåker (styrgrupp)
- Säkerhetschef, Mats Greko (styrgrupp)
-

Administrativ chef, Jesper Jacobsson
Beredskapssamordnare, Lennart Larsson
Beredskapssamordnare, Anna Sjöstrand Arnell
Digitaliseringschef, Åsa Melvanius
Ekonomidirektör, Henrik Weimarsson
Folkhälsosamordnare, Lisa Gunnefur
HR-direktör, Johanna Holmberg
Kommunikationschef, Johanna Davander

Förvaltningar
- Kultur- och fritidsdirektör Urban Ohlsson
- Miljödirektör, Björn Berseus
- Servicedirektör, Pål Svensson
- Socialdirektör, Annica Pettersson
- Stadsbyggnadsdirektör, Marcus Horning
- Teknisk direktör, Håkan Lockby
- Utbildningsdirektör, Stefan Norrestam
- Verksamhetschef för särskilt boende, Veronica Welin
- Vård- och omsorgsdirektör, Anna Borgius
Bolag
-

Affärsutvecklingschef LKFAB, Gunilla Flygare
Brand- och säkerhetssamordnare LKFAB, Joakim Imberg

Kommunalförbund
- Förbundsdirektör Räddningstjänsten Syd, Linda Kazmierczak
Förtroendevalda
- Kommunstyrelsen arbetsutskott
Polisen
- Lokalpolisområdeschef Lund, Patrik Isacsson
- Kommunpoliser Joakim Nyberg och Carina Roth
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Bilaga 2 Viktiga lagar, förordningar och riktlinjer
Lunds kommuns trygghets- och säkerhetsarbete styrs av flera olika lagstiftningar,
förordningar liksom kommunens egna ambitioner och krav.
Några av de mest framträdande inom ansvarsområdet framgår nedan.
Nationell nivå
- Arbetsmiljölag
- Brottsbalk
- Dataskyddslag och dataskyddsförordning
- Diskrimineringslag
- Kommunallag
- Lag om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.
- Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
- Lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor
- Miljöbalk
- Offentlighets- och sekretesslag
- Ordningslag
- Personuppgiftslag
- Plan- och bygglag
- Regeringsform
- Socialtjänstlag
- Säkerhetsskyddslag, säkerhetsskyddsförordning samt Säkerhetspolisens
föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd
-

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020.
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Nationell säkerhetsstrategi (2017)
Tillsammans mot brott (2016/17:126) – Nationellt brottsförebyggande program.
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – Nuläge och utvecklingsbehov 2018
(BRÅ publikationer)

Regional nivå
- Krishanteringsplan för Region Skåne. Antagen av regionfullmäktige 2015-11-24
- Länsstyrelsens samordningsansvar avseende brottsförebyggande arbete
- Skånes regionala programförklaring och handlingsprogram, Brottsförebyggande
arbetet 2018-2020. Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne,
Polisen region syd, Kriminalvården region syd, Tullverket och Sydsvenska Industrioch Handelskammaren
Lokal nivå
- Lunds kommuns krisberedskapsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-20
- Lunds kommuns handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Antagen
av kommunstyrelsen (2016-02-03)
- Lunds kommuns översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige (2018-10-11)
- Handlingsprogram 2016-2019 enligt lag om skydd mot olyckor. Antagen av
direktionen vid Räddningstjänsten Syd.
- Samverkansöverenskommelse (och därtill medborgarlöften) med polismyndigheten
i Skåne (2018)
- Strategi mot våld i nära relation 2017–2022. Antagen av kommunfullmäktige (201703-30)
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