VÄLKOMMEN TILL
TRYGGHETSDAG 2015

Konferens om hot, våld och korruption
mot tjänstemän i kommuner och
landsting
Tjänstemän i kommuner och landsting möter trakasserier, hot och våld i sitt arbete. De
utsätts också för mutförsök. Dessa former av otillåten påverkan är inte enbart ett
arbetsmiljöproblem utan inverkar också på kommunernas och landstingens funktionssätt
och är därför i förlängningen en demokratifråga. På denna Trygghetsdag behandlas det
som vi kallar otillåten påverkan.
Under Trygghetsdagen 2015 med tema Hot, våld och korruption kommer vi lyfta frågan
om hot, våld och korruption ur lite olika aspekter. Hur förebygger man? Vad ska man göra
när man blir drabbad? Vad har arbetsgivaren för ansvar? Goda exempel från den lokala
nivån presenteras. Varmt välkomna till SKL:s trygghetsdag om Hot, våld och korruption.

Datum

22 september 2015, 09:30-16:00. Fika serveras från 09:00.

Plats

Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm – Lokal: Bellman.

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun, landsting och region.

Kostnad

1500 kr exkl. moms för deltagande på plats i Stockholm.
800 kr exkl. moms för deltagande via webbsändning.

Anmälan

Anmälan görs senast den 21 augusti. Anmäl dig via denna länk
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Information

Frågor kring anmälan besvaras av Konstella, 08-452 72 86, konferens@konstella.se
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Greta Berg, 08-452 79 58,
greta.berg@skl.se

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM 22 september 2015
09.00 – 09.30

Registrering och kaffe

09.30 – 09.40

Inledning
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting

09.40 – 10.40

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner
Brå har sedan 2005 genomfört en rad undersökningar om trakasserier, hot, våld,
skadegörelse och korruption mot myndighetspersoner. Under 2015/2016 får 90 000
myndighetspersoner en enkät om sin utsatthet och en ny handbok tas fram. Brå
berättar om resultat och förebyggande förslag från tidigare studier och hur arbetet
fortskrider med det nya projektet.
Johanna Skinnari, Enhetsråd och Karolina Hurve, utredare, Brottsförebyggande rådets
enhet för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet

10.40 – 10.50

Bensträckare

10.50 – 11.30

Att förebygga hot och våld på arbetsplatsen
Vad säger statistiken och vilka brister har kommuner och landsting gällande hot och
våld på arbetsplatsen? Hur gör arbetsmiljöverket sina inspektioner och hur kan vi jobba
förebyggande?
Pia Schyberg, sakkunnig psykosociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket

11.30 – 12.30

Lunch

12.30 – 13.15

Nationella korruptionsgruppens arbete mot korruption
Vad är korruption? Hur kan man bäst förebygga? Vad har korruptionsgruppen för
uppdrag och hur kan en organisation skydda sig mot korruption?
Thomas Palmberg, Nationella korruptionsgruppen, Polisen

13.15 – 13.20

Bensträckare

13.20 – 14.00

Så jobbar vi i Nacka kommun
Jan Landström, Nacka kommun

14.00 – 14.40

Praktiska verktyg
Vilka säkerhetskontroller bör man göra vid upphandlingar för att säkra att man arbetar
med seriösa aktörer? Hur avsluta samarbeten med verksamheter där man upptäcker
oegentligheter? Vilka verksamheter är särskilt utsatta? Hur hanterar man situationen
när medarbetare utsätts för hot? Hur härdar man sin organisation mot hot, våld och
korruption?
Åsa Eriksson, Säkerhetskonsult, 2Secure

14.40 – 15.10

Fika

15.10 – 15.50

E-utbildning om korruptionsbekämpning
Vad är ett ”korrupt beteende”? Var går gränsen för muta eller jäv? Lagen ger oss inte
alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att
göra etiska val måste många gånger ta vid.
Ann-Sofi Agnevik, förbundsjurist, SKL, Cecilia Berglin, SKL

15.50 – 16.00

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Avslutning

