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Rapport SÄKERHET
Då inriktningen på Malmö stad del i WorldPride och EuroGames 2021 i
dagsläget är okänt, kan endast övergripande delar och strukturer redovisas.
Säkerhetsledning
Trygghets- och säkerhetsenheten genom Magnus Fjällström och Mikael
Winblad kommer leda säkerhetsarbetet och Roger Knutas föreslås ansvara för
krisberedskapsplaneringen för Malmö stads del.
Samverkan
En god evenemangssäkerhet förutsätter sammantaget kompetenta, samt många
gånger komplexa insatser, från såväl arrangör som myndigheter och andra
aktörer. För en fungerande evenemangssäkerhet i samband med World Pride är
samsyn och samordning grundläggande förutsättning.

Polismyndigheten

Samverkan har startats med Polismyndigheten som utgör en viktig del av
säkerhetsarbetet, både vad gäller underrättelse, hotbildsbedömning och inte
minst personella säkerhetsresurser.
Polismyndigheten vill tidigt vara med i planeringsprocessen och har därför i
tidigt stadie redan fastställt ett antal resurser, både vad gäller strategisk planering
som operativ hantering.
Lokalpolisområdeschef Andy Roberts är utsedd kommenderingschef och har
fått två insatsledare utsedda.
Polisens regionala demokrati- och hatbrottsgrupp har två representanter
utsedda för att bidra till projektledningen.
Brottsoffer- och personsäkerhetssektionen har en kriminalkommissarie utsedd
för att ingå i arbetet.
För att samordna underrättelsearbetet och hotbildsbedömningen för
evenemangen kommer även resurser från polisens underrättelseverksamhet
finnas.
Framgent kommer samverkan även ske med Säkerhetspolisen.
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Samverkansmöten med polisen är inplanerade kommande veckor.
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Myndighetsgrupp
En myndighetsgrupp kommer skapas med berörda myndigheter.
Malmö stad har idag goda samverkansmodeller med myndigheter utifrån
evenemangsarbetet som skrev till vardagen. Dessa kanaler kommer primärt
användas vid sammansättningen av myndighetsgruppen.
Säkerhetsledningen sammankallar och leder myndighetsguppen.
Exempel på deltagande myndigheter:
 Polismyndigheten
 Säkerhetspolisen
 Räddningstjänsten
 Region Skåne
 Fastighets- och Gatukontoret
 Malmö Pride
 Mfl.
Säkerhetsgrupp
En säkerhetsgrupp som leds av säkerhetsledningen kommer sammansättas.
Deltagare från berörda delar av projektet kommer finnas representerade.
Exempelvis olika säkerhetsansvarige på de olika delarna av evenemangen,
tillsammans med säkerhetsleverantörer mfl.
Riskbedömning och hotbild
Riskbedömningen och hotbild kommer vara ett levande dokument som
ständigt behöver följas upp och uppdateras. Händelser internationellt, nationellt
och lokalt kan snabbt ändra hotbilden och säkerhetsåtgärder kan behövas sättas
in. Proaktivitet för oönskade händelser ska vara i fokus.
Här krävs ett nära samarbete med polismyndigheten och dess
underrättelsetjänst men även input från Malmö Pride och dess arrangörer utgör
viktig input för bedömning.
Krisberedskap
Malmö stad ska kunna upprätthålla och kontinuerligt driva ordinarie
verksamhet även då oönskade händelser inträffar. Det kan handla om allt från
förtroendekriser, elavbrott och bränder till smittspridning och naturkatastrofer.
För att kunna tillgodose en tillfredsställande krisberedskap kommer resurser
från Trygghets- och säkerhetsenhetens beredskapsgrupp vara behjälpliga för
rådgivning.
För att hantera evenemangets krisberedskap, både i planerings och
genomförandefasen, har Fastighets- och Gatukontorets beredskapssamordnare
Roger Knutas knutits till projektens säkerhetsorganisation.
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Studieresa
För att samla erfarenhet och se hur andra aktörer och myndigheter genomför
och hanterar detta komplexa evenemanget kommer säkerhetsledningen och
samverkansgruppen från Polismyndigheten att åka till New Yorks
WorldPride2019.
Där kommer delegationen träffa projekt- och säkerhetsledningen för deras
Word Pride, NYPD och en rad andra myndigheter och aktörer för att ta
lärdomar från planeringsstadiet till genomförandet ur ett säkerhetsperspektiv.
Arbetet framåt
När tydligare ramar kring Malmö stads åtagande i projektet formar sig kommer
säkerhetsplaneringen intensifieras. Riskanalyser, upphandlingar och strategiskoch operativ säkerhetsplanering kommer genomföras.
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