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Bakgrundsfaktorerna till framtagandet av riskanalysen
• Coronapandemin och dess konsekvenser som kan leda till ökad brottslighet.
• Årstiden Sommar - En tid med avsaknad av vardagsstruktur, sammanhang och  sysselsättning för 

ungdomar, vilket vi vet leder till ökad risk för brottslighet. 
• Lunds historik av bränder (skolbränder sommaren 2018 och bilbränder sommaren 2019).

Syfte
• Att skapa en gemensam lägesbild över brottsrisker inför sommaren 2020 och skapa 

handlingsberedskap.

Mål
• Skapa en gemensam åtgärds-/handlingsplan inför sommaren 2020.
• Säkerställa att vi har tillräckliga resurser inför sommaren.
• Säkerställa att vi har uppdaterade kontaktvägar till varandra.
• Säkerställa att vi har en gemensam kommunikation gentemot media/allmänheten



Upplägg

En arbetsgrupp sattes samman med deltagare från befintlig arbetsgrupp SNÖ -Samverkan Narkotika Örat mot marken.

Genom workshops tog man fram 34 riskhändelser/konsekvenser med tillhörande åtgärder. Dessa delades in i 
7 kategorier
• Riskhändelser kopplat till utpekade område/ platser 
• Riskhändelser kopplat till hemmiljö/ familjesituationen
• Riskhändelser kopplat till äldre 
• Riskhändelser kopplat till ungdomar
• Riskhändelser kopplat till missbruk
• Riskhändelse Ekonomisk utsatthet
• Skadegörelse och bränder 

För att skapa en strukturerad samverkan gjordes en riskmatris över samtliga riskhändelser, planerade 
åtgärder och ansvarsfördelning.  



Vilka åtgärder gjordes kopplat till riskanalysen…

1. Ökad rondering med väktare (samarbete mellan kommunen, Lunds kommunala 
fastighetsbolag och Lunds universitet).
3. Krisplan inom skolförvaltningen
4. Inventering på skolgårdar med fokus på brand, löst material, buskar, containrar mm
5. Brev till alla skolor om att städa skolgårdar innan semestern
6. Brev till alla vårdnadshavare att ha lite extra koll på sina barn
7. Mobila värmekameror och högtalare. Flyttades till den mest utsatta platsen. 
8. Mediahantering, vem kommunicerar vad.



Vad hände då?
Skolbränder

Social oro i östra kommundelarna kopplat till individer

Störningar i strövområdena

Skadegörelse





Vad gjorde vi mer? 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade att

- det ska sökas tillstånd för kamerabevakning för Lunds kommuns skolor
- återkomma med en kostnadsberäkning för investering och drift

108 ansökningar inskickade 105 tillstånd beviljade



Fortsättning
Koncerngemensam arbetsgrupp som tar fram underlag/material
- Kamerabevakningspolicy - KF
- Upphandling 
- Kostnader
- Plan för vilka skolor

Gemensam upphandling av t ex vaktbolag, larmmottagning

Klottersituationen i kommunen, främst skolor och centrum

Krishandbok till rektorer

Krisplan för förvaltningen

Vilka skolor är mest verksamhetskritiska? Inte bara mest utsatta.
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