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Konferens för Säkerhetschefer
Kommunförbundet Skåne inbjuder till höstens konferens för säkerhetschefer
(motsv).
Tid:

Torsdagen den 1 november 2018, kl 09.00fredagen den 2 november, kl 13.00

Plats:

Hotel Öresund Conference & Spa,
Sofia Albertina Plats 5, 261 31 Landskrona
tfn 0418-47 40 00

Vägvisning:

https://www.hoteloresund.com/
OBS p-avgift i källarplan under hotellet, parkeringsmöjlighet
även vid gamla Hotell Öresund samt gatuparkering.

Kostnad:

Avgiften är 2 950 kr exklusive moms per deltagare för båda
dagarna. I avgiften ingår kostnad för logi i enkelrum, middag,
luncher och kaffe. Faktiska kostnader faktureras vid deltagande
del av tiden. Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:

Anmäl dig på Kommunförbundet Skånes hemsida www.kfsk.se,
snarast och senast den 17 oktober 2018, direktlänk för
deltagaranmälan: https://kfsk.se/konferens/?p=25761

Avanmälan:

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte
deltar, eller om anmäld deltagare uteblir utan avanmälan,
debiteras faktiska kostnader.

Målgrupp:

Säkerhetschefer eller motsvarande, samt övriga berörda

Information:

Närmare information om konferensens innehåll lämnas av
Bo Persson, e-post bo.persson@kfsk.se eller tfn 072-885 47 51

Varmt välkomna!
Bo Persson
Kommunförbundet Skåne

Program – se nästa sida
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Program
Konferens för säkerhetschefer, Hotel Öresund Conference & Spa, Landskrona
torsdag den 1 november 2018
I anslutning till anförandena finns tillfälle till frågor och diskussion
09.00

Samling med fm-kaffe

09.25

Inledning
Bo Persson och Alexander Brydon

09.30

MSB reder ut begreppen och förtydligar
• Kommunöverenskommelse om Civilt försvar
• Kommunöverenskommelse om krisberedskap
mellan MSB och SKL
• anvisningar för nyttjande av medel till Civilt försvar
Roger Forsberg, Anna-Karin Juhl och/eller Anna Nöjd, MSB
(en fortsättning och fördjupning av anföranden och diskussioner vid länsstyrelsens
LEH-dag)

11.00

Säkerhetsskydd i praktiken
– hur Försvarsmakten tänker kring övervakning och säkerhetsskydd
betr lokaler, larm, säkerhetsskåp mm
Nikola Grkovic, MR S

12.00

Lunch

13.00

SKL´s syn på
• Kommunpoliser och deras olika roller i kommunerna
• Ordningsvakter och användning dessa i kommunerna
• Extremism och olika aspekter kring detta i landet samt olika
myndigheters roller i dessa frågor
Greta Berg, SKL

14.45

Eftermiddagskaffe

15.15

Länsstyrelsen Skåne informerar
om området Samhällsskydd och Beredskap
Marcus Björklund och Jon Andersen, Länsstyrelsen Skåne

15.45

Gemensam diskussion kring dagens olika teman
eller andra aktuella frågor
Synpunkter på nätverkets framtida roll och fokusområden

16.30

Fria aktiviteter, kanske besök i hotellets spa-avdelning

19.00

Samling för mingel före middagen

19.30

Middag

Program
Konferens för säkerhetschefer, Hotel Öresund Conference & Spa, Landskrona
fredag den 2 november 2018
I anslutning till anförandena finns tillfälle till frågor och diskussion
07.00

Frukost

08.15

Tankar från gårdagen

08.30

Uppföljning av säkerhetsfrågor mm kopplade kring valet:
• Säkerhetspolisens erfarenheter kring händelser före, under och efter valet
Säkerhetspolisen Region Syd

• Kompletterande polisiära synpunkter relaterade till valet (utgår ev)
Polisregion Syd

• Några kompletterande säkerhetsmässiga synpunkter från kommunal
horisont
09.30

Vikten av riskanalys
Tomas Devenyi, Stöldskyddsföreningen

10.00

Förmiddagskaffe

10.30

Tekniska lösningar som hjälp i det kommunala brottsförebyggande arbetet
– kameraövervakning eller andra tekniklösningar i det trygghetsskapande
arbetet i kommunerna?
Carl Staël von Holstein, Axis Communications

11.15

Hantering av incidenter i skolmiljö
Robin Loft, React Risk Advisory

11.45

Tankar kring upplägg av vårens konferens, planerad att genomföras i
samarbete med Länsstyrelsen Skåne den 7–8 mars 2019 i några olika teman
inom områdena trygghet och säkerhet i vid bemärkelse, exempelvis
skadeförebyggande, brottsförebyggande, krishantering, LEH, Civilt försvar,
våldsbejakande extremism, informationssäkerhet och/eller säkerhetsskydd.

12.00

Avslutande gemensam lunch

