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Workshop hot, hat och våld mot förtroendevalda
Kommunförbundet Skåne inbjuder till ”en workshopliknande träff” för att
diskutera hur vi kan hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda i Skånes
kommuner med målsättning att utarbeta en handlingsberedskap med interna
rutiner i kommunerna.
Tid:

Onsdagen den 21 juni 2017, kl 08.30-12.00

Plats:

Kommunförbundet Skåne, Armaturen, Gasverksgatan 3A, Lund
Konferenslokalerna på 4:e våningen
tfn 072-885 47 51
http://kfsk.se/om-oss/hitta-till-oss/
Kollektivtrafik, se Skånetrafikens Reseplanerare

Vägvisning:
Kostnad:

Vi bjuder på kaffe/te och fralla mellan 8.30 och 9.00
Mötet är kostnadsfritt men vi vill ha deltagaranmälan senast den
18 juni med tanke på beställning av fika och lunch, även om du
tidigare har meddelat att du deltar.

Anmälan:

Deltagaranmälan görs på Kommunförbundet Skånes hemsida
www.kfsk.se, direktlänk https://kfsk.se/konferens/?p=20103
senast den 18 juni.
Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras 270 kr.

Målgrupp:

Säkerhetschefer eller motsvarande, samt övriga berörda
Tyvärr ligger denna workshop vid en tidpunkt då några redan
har påbörjat sin semester. Vi avser dock fortsätta att hantera
frågan betr hot, hat och våld mot förtroendevalda under hösten
2017 och under 2018, åtminstone fram till valet.
Kan ingen närvara och medverka från din kommun, ser vi gärna
att du har kontakt med någon kollega i en annan kommun för
informationsåterkoppling.

Information:

Närmare information innehåll lämnas av
Bo Persson, e-post bo.persson@kfsk.se eller tfn 072-885 47 51

Varmt välkomna!
Bo Persson
Kommunförbundet Skåne
Program – se nästa sida
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Program
Workshop hot, hat och våld mot förtroendevalda, 21 juni 2017
Kommunförbundet Skåne, Armaturen, Gasverksgatan 3A, Lund
Ungefärliga hålltider enligt nedan

08.30

Samling och fika

09.00

Inledning

09.10

Lägesbeskrivning och introducering av problembilden
Exempel från bl a Malmö, Skurup och Trelleborg.
Vad kan kommunen göra för att ge skydd?
SKL´s erbjudande till kommunerna.

09.45

Riktlinjer, rutiner och planer
Handlingsberedskap med interna rutiner i kommunerna.
Exempel från bl a Trelleborg, Vellinge och Skurup.

10.45

Polisens roll och agerande vid hot, hat och våld mot
förtroendevalda

11.00

Hur går vi vidare i Skåne, gemensamt och i respektive
kommun?
Kommande aktiviteter, tidslinje

11.30

Kall lunch

Några länkar till dokumentation:
http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1c6c/1381154798342/
NH_hot_fortroendevalda_2008.pdf
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/hothatvaldmotfort
roendevalda.378.html

