
Välkommen till Råd för framtiden

En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete

All brottslighet är lokal och behöver före-
byggas lokalt. På den punkten skiljer sig inte 
den organiserade brottsligheten från andra 
former av brottslighet. 

Hur spridd är den organiserade brottslig-
heten i Sverige? Är den ett lokalt problem? 
Och hur kan man lokalt arbeta för att 
försvåra för den organiserade brottsligheten, 
minska nyrekryteringen och underlätta av-
hoppen? Polisen står samtidigt inför en stor 
omorganisering för att bli en polismyndig-
het. Hur kommer det att påverka det lokala 
perspektivet i det brottsförebyggande arbe-
tet? Och hur kan samverkan mellan olika 
aktörer förändras och utvecklas? 

Under konferensens två dagar kommer 
kunskap och frågor kring dessa ämnen att 
presenteras och diskuteras i de olika semi-
narierna. Förhoppningen med årets Råd för 
framtiden, det fjortonde i ordningen, är att 
ge dig kunskap och verktyg om samverkan 
i förebyggande arbete och om organiserad 
brottslighet. 

Varmt välkomna!

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

Tid: 11–12 november 2013
Plats: Folkets hus, Stockholm



Program
Råd för framtiden Stockholm 2013

08.30–09.30 Registrering med kaffe och smörgås  
 
09.30–10.00 Inledning och välkomsthälsning 
 Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd  
 i Stockholms stad, Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyg-
 gande rådet och Mats Löfving, länspolismästare, Polismyndigheten  
 i Stockholms län.   
 
10.00–10.10 Öppningstal av statssekreterare Martin Valfridsson

10.10–10.55 Thomas Rolén, särskild utredare, om genomförandekommitténs 
 arbete med polissamordningen. Vad kommer polissamordningen att 
 betyda för det lokala brottsförebyggande arbetet? 
 
10.55–11.15 Kaffe 
 
11.15–12.00 Vad är organiserad brottslighet?  
 Lars Korsell, enhetschef, Brottsförebyggande rådet.  
 Hur ser den organiserade brottsligheten ut i Sverige i dag?  
 Per Wadhed, enhetschef, Rikskriminalpolisen.  
 
12.00–13.00 Lunch 
 
13.00–14.30 Parallella seminarier (block I) 
 
14.30–15.00 Kaffe 
 
15.00–16.30 Parallella seminarier (block II) 
 
16.45–17.30 Utdelning av pris till det svenska projekt som går vidare till European
 Crime Prevention Award (ECPA) 2013. Priset delas ut av artisten och 
 föreläsaren Linda Sahlberg och av Olga Persson. 
    Olga Persson är tjänstledig från jobbet som förbundssekreterare i  
 Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, för att arbeta med  
 Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer. Hon  
 berättar om kommitténs arbete och hur lång arbetet kommit. 

 Prisceremonin avslutas med ett musikaliskt framträdande av  
 Linda Sahlberg.

17.30–19.00 Minimässa och mingel 
 Minimässa med lättare förtäring.  
 
19.00–  Middag

Måndag 11 november

Moderator       Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar



Vad görs, vad behövs för att stödja personer som vill lämna en  
kriminell livsstil?
Representanter från En annan sida av Sverige (EASAS) pratar om hur 
det var att vara en del av den organiserade brottsligheten i Göteborg 
och sitt arbete med EASAS. Vilka polisiära metoder försvårar den or-
ganiserade brottsligheten? Vad är avgörande för att byta bana? Vilket 
stöd finns i Sverige i dag, vad behövs? Debattpanel med Fredrik Jurdell, 
avdelningschef för stadsövergripande frågor, Socialtjänstförvaltningen, 
Helena Wretman, institutionschef för SiS ungdomshem i Fagered, Sta-
tens institutionsstyrelse (SiS ), Lars Hallberg, polismästare och chef för 
länskriminalpolisavdelningen, Polismyndigheten i Stockholms län,  
Lennart Palmgren, regionchef, Kriminalvården Stockholm, Johan 
Franck, verksamhetschef,  Beroendecentrum Stockholm, Henrietta 
Stein, chef för avdelningen rehabilitering till arbete, Arbetsförmedling-
en, Greta Berg, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting samt 
Lena Bäcker, verksamhetschef, Kronofogdemyndigheten. 
 
Kaffe 
 
Kommun – Polis, Polis – Kommun. Vad vill vi få ut av varandra? Hur 
kan vi samverka på bästa sätt? Diskussionspanel med Ulrika Herbst, 
länspolismästare, Polismyndigheten i Östergötlands län, Patrick Ung-
säter, polismästare, Polisen Södertälje, Vesna Jovic, kommundirektör, 
Huddinge kommun samt Andreas Schönström, kommunalråd, Malmö 
kommun 
 
Lunch 
 
Parallella seminarier (block III) 

Kaffe
 
Summering av konferensen. Lena Bartholdson summerar och ställer 
frågor till Brottsförebyggande rådet, till Polismyndigheten i Stockholms 
län och till Stockholms stad.

Tisdag 12 november

09.00–10.30

10.30–11.00

11.00–12.00

12.00–13.00

13.00–14.30

14.50–15.20

Moderator: Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar

14.30–14.50



Brottsförebyggande rådet arrangerar  
Råd för framtiden –  

en konferens om lokalt brottsförebyggande arbete 
Stockholm den 11–12 november 2013

 

I samarbete med


