Trygghetsdag på temat

Säkra städer
- hur städer styr och organiserar arbetet med Trygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet har sällan varit så högt uppe på den politiska agendan som nu.
Våldsbejakande extremism, terrorism, gängbrottslighet, otillåten påverkan, hot och våld,
cyberhot, klimatförändringar, försämrat säkerhetspolitiskt läge. Listan på
säkerhetsutmaningar kan göras lång. Många städer ser nu ett behov av att vidareutveckla
sitt arbete med Trygghet och säkerhet. Här ingår bl.a. krisberedskap, brottsförebyggande,
olycksförebyggande, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och internt skydd.
SKL arrangerar nu en konferens om hur städer kan organisera och styra arbetet med
Trygghet och säkerhet. I samband med konferensen lanserar SKL en ny skrift om hur
Haninge, Karlstad, Örebro, Borås och Kristianstad arbetar med att skapa säkra städer.
Exempel på frågeställningar är:
 Hur kan politiken styra ett brett säkerhetsarbete?
 Ska säkerhetsarbetet vara centraliserat eller decentraliserat?
 Kan man organisera en stads säkerhetsarbete i ett kommunalförbund?
 Hur organiserar man effektiv samverkan?
Bland talarna på konferensen finns:
 Åke Jacobsson, seniorkonsult Prospero, f.d. stadsdirektör Göteborgs stad
 Peder Englund, chef Centrum för kunskap och säkerhet, Borås Stad
 Pia Holmstrand, chef säkerhetsavdelningen, Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 Mats Brantsberg, säkerhetschef, Örebro kommun
 Bo Jensen, säkerhetsstrateg, Haninge kommun
Datum

Tisdag 12 september 2017, 10:00-16:00.

Plats

Bellman, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Målgrupp

Kommunalråd, kommundirektörer, strateger, säkerhetschefer m.m. i större och
medelstora kommuner.

Kostnad

Deltagande på plats: Konferensavgift 1 900 kr exkl. moms. I priset ingår lunch och fika,
samt ett exemplar av skriften Säkra städer.
Deltagande via webb: 950 kr exkl. moms.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk och ska vara oss tillhanda senast den 11 augusti. Antalet
deltagare är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Vi
förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare.

Information

Frågor kring anmälan besvaras av
Konstella, 08-452 72 86, konferens@konstella.se
Frågor om konferensens innehåll besvaras av
Markus Planmo, 08-452 79 65, markus.planmo@skl.se

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

