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Malmö
Till

Vi

kommunens

hoppas

ni vill

till

kansli/registrator

hjälpa oss att distribuera

står på baksidan.

Har

denna information

till

den mottagaren som

exakt den titeln inom erorganisation vänligen distribuera
nå ut till följande ansvarspersoner:

ni inte

likvärdig funktion. Vi

vill

o

Kommunens säkerhetschef

o

lnformations- och kommunikationsansvarig

o

Kommunstyrelsen
Beredskapssamordnare/ansvarig Krishantering/ansvarig

o

15 mars

POSOM

Stort tack på förhand för er hjälp!

Med

vänlig hälsning

Gustaf Erichs

INFORMATIONSBOLAGET
0708—33 43 63

ms 2019

Mer information och anmälan

www.kri52019.se [i
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ötesplats för dig

med

nästintill

otänkbara. Itakt

beredskapen hos kommunerna och de
Organisationerna sätts
blir allt större.

viktigare del inom den offentliga sektorn
händelser och situationersom tidigare

blir allt

näringslivet. Vi ställs idag allt oftare inför

bedömdes som

ett

arbetar

Krisberedskapsfrågoroch Kriskommunikation!

Krishantering och Kriskommunikation

och

som

med

att

samhället växer

blir

också trycket på

myndigheterna Sverige allt större.
ständigt på nya prov och kraven och behoven från allmänheten

Information sprids

allt

statliga

i

snabbare och eh

inträffad

händelse kan på bara

par minutervara tillänglig media.
i

Samhället

ställer allt högre krav på beredskap
KRIS 2019 våndersigtill aHa somjobbar med krisberedskapsfrågor och kriskommuni—
kation, både Inom kommunal och statlig förvaltning men åven inom den privata sektorn
och näringslivstet. KRIS 2019 arrangeras av Helsingborgs Stad, Råddhihgstjåhsten
Skåne Nordväst och Region Skåne. anslutning
|

till

konferensen

kommerdet att anord—

nas eh uställhing dårföretag erbjuds att deltaga. Konferensen pågår under två dagar
och programmet kommer bl.a. att innehålla:
hot

mot samhåHet och

-

Militära

n

Klimatförändringen hur påverkar den oss?

-

Radikalisering och våldsbejakande extremism

-

Hur påverkades kommunerna samband med skogsbränderna 2018
Samhällspåverkan vid strömavbrottet] Roslagen
Hurser den civila hotbilden ut?

civilt

försvar

I

-

-

-

Krishanteringsplan för hur hantera framtida flyktingströmmar

o

Kriskommunikation

-

Nedslåckt land — vad krävs når krisen år ettfaktum?

Varmtvålkomna

till

i

praktiken

Helsingborg 10—11

en nationell mötesplats för

alla

april

och KRIS 2019

som jobbar med

Krishantering och Kriskommunikation.
IVIer

information, program och

www.kri52019.se

anmälan
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