VÄLKOMMEN PÅ
TRYGGHETSDAG 2019

Konferens om samverkan mellan kommun, polis och
näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete
Samhället har i många år arbetet med samverkan mellan kommun och polis i brottsförebyggande frågor.
Samverkan ser olika ut på olika ställen i landet och fungerar olika bra. På många håll har samverkan
utvecklats till att även inkludera andra parter, varav näringslivet är en. Att samverka i brottsförebyggande
frågor med näringslivet har många fördelar. Näringslivet är en resurs som kan både förbättra den lokala
lägesbilden och komma med lösningar och åtgärder som kommun och polis inte själva kan göra. Under
dagen kommer vi träffa företrädare för näringslivet och kommunerna och få många goda exempel på hur
en samverkan kan se ut mellan polis, kommun och lokalt näringsliv.
Välkomna till en dag med syfte att informera, inspirera och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet!
Konferensen kan ses på plats och kommer även att webbsändas. Konferensen anordnas i samarbete med
Brå. Anmäl dig redan nu!

Datum

31 januari 2019, kl. 10.00 – 16.00. Fika serveras från kl. 9.30.

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i Stockholm, Lokal: Stora hörsalen

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun, landsting och region samt
Polismyndigheten och intresserade från näringslivet.

Kostnad

2500 kr exkl. moms för deltagande på plats i Stockholm
1200 kr exkl. moms för deltagande via webbsändning.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk och ska vara oss tillhanda senaste den 10 januari 2019.

Information

För frågor kring anmälan:
Konstella, konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86
För frågor kring innehållet:
Greta Berg, greta.berg@skl.se, 08-452 79 58

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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Program
09:30-10:00

Registrering och fika

10:00-10:05

Inledning

10:05-10:30

Samverkan mellan kommun, polis och näringsliv
Greta Berg, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Linda Lindblom,
Brottsförebyggande rådet (Brå)

10:30-11:10

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet
Per Geijer, Säkerhetschef, Svensk Handel

11:10-11:20

Paus

11:20-12:00

Hur arbetar ICA brottsförebyggande och vilka problem har man?
Anders Jonasson, Butikssäkerhetschef, ICA Riks & Säkerhet

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:40

Trygghetskommissionens arbete och Affärs- och medborgarplatsmodellen (AMP)
Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen

13:40-13:50

Paus

13:50-14:30

Hur jobbar vi med samverkan i Helsingborg utifrån Purple Flag?

14:30-15:00

Fika

15:00-15:40

Hur fungerar Svenska Stadskärnors BID-modell i Ludvika?
Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor, Sussi Sakofall, Centrumutvecklare Unika
Ludvika, Veronica Lindgren, Projektledare Unika Ludvika

15:40-16:00
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Avslut

