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Risk- och sårbarhetsanalys 2019
Sammanfattning
Kommunens nämnder och styrelser har ansvaret för att
förvaltningar och bolag upprättar en risk- och sårbarhetsanalys
(RSA) för varje mandatperiod. Detta görs i början av
mandatperioden efter det politiska valet. Under åren mellan valen
ansvarar förvaltningar och bolag för att göra en årlig översyn av sin
RSA, samt att vid behov göra revideringar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2019
(denna skrivelse)
Risk- och sårbarhetsanalys för kultur- och fritidsförvaltningen,
den 26 mars 2019

Barnets bästa
Risk- och sårbarhetsanalysen påverkar barn och unga, eftersom det
kan vara av betydelse för dem att kultur- och fritidsförvaltningens
samhällsviktiga verksamhet upprätthålls. Genom risk- och
sårbarhetsanalysen så säkerställs att barns och ungas intressen
tillvaratas.

Ärendet
Kommunens nämnder och styrelser har ansvaret för att
förvaltningar och bolag upprättar en risk- och sårbarhetsanalys
(RSA) för varje mandatperiod. Detta görs i början av året efter det
politiska valet. Under de fyra åren mellan valen ansvarar varje
förvaltning/bolag för att göra en årlig översyn av sin RSA, samt att
vid behov göra revideringar.
En risk- och sårbarhetsanalys ska innehålla:




Postadress

Box 41
221 00 Lund

Identifiering av samhällsviktig verksamhet som bedrivs av
verksamheten
Identifiering och värdering av risker och sårbarheter inom
verksamhetsområdet
Identifiering av kritiska beroenden

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kultur-fritid@lund.se
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Bedömning av verksamhetens hanteringsförmåga att motstå
och hantera störningar, allvarliga händelser och
extraordinära händelser
Viktiga resurser som verksamheten kan disponera för att
hantera en händelse
Planerade åtgärder samt behov av ytterligare åtgärder

Av risk- och sårbarhetsanalysen för kultur- och fritidsförvaltningen
kan det utläsas att det inom förvaltningens verksamheter finns en
handfull delar som bedöms vara samhällsviktiga. Dessa
verksamheter bedöms vara måttligt sårbara utifrån de krisscenarion,
som har legat till grund för analysen. Precis som många andra
samhällsviktiga verksamheter i dagens samhälle är man dock
beroende av elektricitet för att kunna upprätthålla den så viktiga
verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens risk- och
sårbarhetsanalys 2019 samt översända denna till
kommunstyrelsen
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