Gruppdiskussioner Konferens för säkerhetschefer
Minnesanteckningar: Niklas Lindmarker Kommunförbundet Skåne

Grupp 1:
Teman var något som diskuterades mycket – skulle samla dagen mer och göra det
tydligare. Konferensen kan samla in flera aktörer, syftet är ett nätverk mellan
kommuner i Skåne – ett övergripande tema kan vara samhällsskydd och beredskap - så
kan man dela upp konferensen i olika teman. Ett exempel på tema kan vara
säkerhetsaspekter för dricksvatten, då är det både kommunala bolag och förvaltning
som kan ha nytta.
Nätverket bjuder in företrädare från många olika spår, det finns flera olika skäl till
varför vi är här. Viktigt att innehållet når rätt personer. Hur bör konferensen
benämnas för att bäst spegla innehållet? T ex trodde en deltagare för dagen att
konferensen var mer för chefspositionen. Kanske ska finnas en
säkerhetschefskonferens, och sen kan det finnas annat också.
Man talade även om att det vore bra att använda ny teknik, använda Skype, spela in
föredragen och dela online på ett smidigt och säkert sätt.
En åsikt var att man hade vunnit mycket på säkerhetschefsdelen - att kommunala
bolag är med på dem. Träffa och diskutera med dem. Samtidigt ställde sig andra emot
åsikten.

Grupp 2:
Något som diskuterades var omfattningen – många deltagare under dagen, kan vara
bra att lägga delegera en del till hösten.
Gruppen lyfte en efterfrågan om att höja nivå på innehåll och koppling mot politik.
Vilket uppdrag finns i nätverket enligt Kommunförbundet Skåne? Intressant att veta
färdriktning. Är det bara att hålla ihop konferenserna eller även fylla med innehåll? Hur
kan man driva frågorna vidare, vilka kopplingar finns i att höja frågorna till ett nytt
plan.
Ett förslag på riktning för konferensen är att rikta det mer till att handla om samspel
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och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, inte institutionerna.

Det fanns även efterfrågan på att få mer inspel från Sveriges Kommuner och
Landsting.

Grupp 3
Gruppen menade att nätverket gör ett bra jobb gällande omvärldsbevakning men vill
gärna se fler utbildningsmöjligheter och föreläsningar.
Likt de andra grupperna lyftes en efterfrågan på en riktning mot mellankommunalt
fokus. Workshops och case vore bra inslag.
Gruppens deltagare vill ha hjälp med att lyfta saker som inte går att lyfta politiskt, det
är ett problem som berör alla.
För framtida konferenser ses en stor möjlighet i lunch till lunch-format. Många bra
samtal uppstår mer spontant utanför konferensens avsatta tider som eftersnack.
Gruppen kunde inte tydligt svara på nätverkets målgrupp, men ser gärna att
nätverket fortsätter.

Övrig diskussion:
Ofta är händelseförloppet att exempelvis en skola brinner, vilket leder till stort
engagemang i säkerhet från politiken, för att sedan vara bortglömt inom några år.
Handlar om att hitta en lägstanivå i kommunen, hålla frågorna på agendan så de inte
försvinner. Vissa deltagare har konkreta roller, vissa har övergripande, speglar hur det
är i de olika kommunerna. Kan räcka att KFSK pekar på att de här frågorna höjs upp.
Det finns ett intresse av att Länsstyrelsen medverkar, kanske som en återkommande
programpunkt. Annars finns risken att samverkan mellan länsstyrelsen och kommuner
minskar.
Något som efterfrågas är en större variation av talare, vid kostnader kanske SKL kan
ha en möjlighet att hjälpa till?
Höstens konferens läggs förslagsvis någon gång i närheten av v. 43 – 45, dock kunde
inget definitivt datum sättas utan får bli en diskussion för programgruppen att
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fortsätta.
Programgruppen: Susanne, Patrik, Lennart, Jonna eller Kristina
Föreslagna teman för höstens konferens
Bränder
KFSKs mål med verksamheten. Någon sorts återrapport kring det politiska. Kanske
öppna upp för större teman med underdelar, så kan man komma på det som är
relevant.
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