Förstärk skyddet mot korruption!
Nya seminarier för dig inom kommuner och landsting
Institutet Mot Mutor (IMM), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Transparency
International (TI) Sverige följer nu upp det seminarium som anordnades den 6 mars 2014
genom att ordna två seminarier på teman som av deltagarna vid det tidigare seminariet
identifierades som angelägna:

1. Hur kommer man igång med arbete för att skydda sig mot korruption?
Lars Björklund, Vice President Ethics, Skanska, och Håkan Broman, chefsjurist, NCC, delar med
sig av sina erfarenheter av hur man startar ett antikorruptionsarbete, hur man inom
organisationen fördelar ansvaret för arbetet, hur man för ut kunskap om arbetet i
organisationen, hur man utbildar personalen och hur man kontrollerar efterlevnaden. Efter
deras inledningsanföranden finns tid för frågor och diskussion.
Seminariet äger rum i SKL:s lokaler, Hornsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 3
september kl. 10:00 – 12:30.

2. Hur analyserar man risker för korruption i verksamheten och hur kan man minska
riskerna?
Anna Domander, bolagsjurist, Systembolaget, och Anna Gabrielson, chef för
internkontrollenheten, landstinget Gävleborg, informerar om hur de inom sina organisationer
arbetar med att analysera risker för korruption i verksamheten, i vilken utsträckning man kan
värdera kostnaderna för eventuella korruptionsbrott och hur man arbetar med att
medvetandegöra medarbetarna om riskerna. Efter inledningsanförandena finns tid för frågor
och diskussion.
Seminariet äger rum i SKL:s lokaler, Hornsgatan 15, Stockholm, onsdagen den 3
september kl. 14:00 – 16:00.
Seminarierna är öppna för alla som vill delta och de är kostnadsfria. Sprid gärna inbjudan till
andra som kan vara intresserade av att delta.
OSA senast 25 augusti till info@transparency-se.org och ange tydligt om anmälan gäller
seminarium nr 1, 2 eller båda.
Inbjudan skickas till ordföranden i kommunalfullmäktige, ordföranden i kommunstyrelsen, kommunchef
(eller motsvarande), chefsjuristen, ekonomichefen och personalchefen i samtliga kommuner och
motsvarande i landstingen.

Varmt välkomna!
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