Skånes kommuners nätverk för krisberedskap, säkerhet och trygghet
Syfte med nätverket
Trygghets-, krisberedskaps, civilt försvars- och interna skyddsfrågor är vida frågor som tolkas omfattningsoch innehållsmässigt olika och även organiserats olika i kommunerna i Skåne. Det har sedan många år
funnits ett säkerhetschefsnätverk som träffats med regelbundenhet för att tillsammans öka kunskapen, byta
erfarenheter, vara en yta för att polisen skulle ha en enklare ingång i kommunen och i viss mån påverka
andra myndigheter t ex Länsstyrelsen i vissa frågor. Nätverket var även involverade i utredningen kring det
kommunägda försäkringscaptivet, Kommunassurans syd försäkring AB. Där nu nästan alla kommuner i
Skåne är delägare och placerat sin egendomsförsäkring.
När de centrala myndigheterna nu får tydligare uppdrag och målformuleringar, lagstiftning revideras och
överenskommelserna mellan SKL och MSB förändras, ser vi att säkerhetschefsnätverket i Skåne kan få en
tydligare roll.
Nätverket ska, på skåneövergripande nivå, driva utvecklingen och öka kunskapen inom
trygghets-, säkerhets- och beredskapsområdet.
Nätverket ska verka för att vara en enad röst i dialogen med ansvariga aktörer på nationell,
regional och lokal nivå med exempelvis Länsstyrelsen, Region Skåne, polisen, Lunds
universitet, Malmö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Södra militärregionen.
Nätverket ska också utbyta erfarenheter och samverka i det dagliga arbetet för att
underlätta det lokala och regionala arbetet.
Medlemmar i nätverket
Nätverket består av säkerhetschef eller den/de i kommunen som ansvarar för trygghet-,
säkerhet- och beredskapsfrågor. Nätverket har möjlighet att bjuda in andra deltagare till
nätverksträffar.
Nätverkets uppdrag och samverkansform
Nätverket träffas två gånger per år med en fastställd dagordning. En programgrupp arbetar
fram dagordningen för träffarna och samordnar en av träffarna tillsammans med
Länsstyrelsen Skåne. Varje deltagare i nätverket ansvarar för förankring och information
inom den egna organisationen inför och efter träffarna.
Nätverkets fokusområden och avgränsningar
De olika delarna inom fokusområdena har samhörighet med varandra och kommuner har
olika organisatorisk placering och ansvarsfördelning.
Nedan är ett försök att få med nätverkets fokusområden på ett övergripande plan.
Säkerhet eller internt skydd, kan omfatta policyfrågor, skalskydd, hot och våld mot personal
och politiker, försäkringsfrågor, interna utredningar (visselblåsarfunktion), systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) och Lagen om skydd mot olyckor (LSO), NIS-direktivet och
Dataskyddsförordningen (GDPR).
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Trygghets eller brottsförebyggande arbete kan omfatta policyfrågor,
samverkansöverenskommelse med polisen, medborgalöften, trygghetsmätningar och
kriminaliteten som drabbar medborgare, företag och besökare i kommunen. Det kan även
vara våldsbejakande extremism (VBE), Business improvement districts (BID), effektiv
samordning för trygghet (EST), Lag om ordningsvakter (LOV §3), kameraövervakning och
Säkerhetsskyddslagen.
Krisberedskap omfattar arbetet enligt överenskommelserna mellan Sveriges kommuner och
landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom Lagen om
extraordinära händelser (LEH) och civilt försvar. Det kan även vara säkerhetsskydd,
krigsplacering och informationssäkerhet.
Målsättning för 2019
Målsättningen för 2019 är att ordna en informationsdag för KSO-forum innan sommaren.
Det som nätverket önskar diskutera är den kommunala tolkningen av uppdragen,
framtiden, det ”nya” nätverket för säkerhetschefer.
En konferens för nätverket ska arrangeras under hösten. De lokalregionala råden ska utse
en representant till programgruppen för höstens nätverksträff. Höstens nätverksträff ska
förslagsvis genomföras under 10–11 oktober i Helsingborg.
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