Hem, villa och fritidshusseminariet
Datum:
2019-03-14
Tid:
Registrering med kaffe och frukostfralla från
kl. 08.30. Seminariet pågår mellan kl. 09.00?16.00.
Anmälan:
Senast den 8 mars 2019

Pris:
Företagsmedlem: 4 090 kr
Personlig medlem: 5 390 kr
Fullt pris: 5 990 kr
Alla priser anges exkl. moms.
Anmälan via www.forsakringsforeningen.se

Plats:
Westmanska Palatset Event & Konferens AB
Holländargatan 17
Stockholm
Karta
SL

Under en heldag får du ta del av de mest högaktuella inom hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Bland annat
presenteras forskningsprojektet Skyfallsmodellering och Uppsala kommuns arbete att göra kommunens bostäder och
infrastruktur klimatanpassade. Ett annat intressant ämne seminariet belyser är riskkonstruktioner och hur
byggbranschen arbetar mot detta. Vi kommer även att ta del av polisens skadeförebyggande arbete och medborgarnas
minskade tillit till myndigheter och företag. Detta är bara ett urval av allt seminariet kommer att täcka. Läs mer om
seminarieprogrammet nedan.

Målgrupp
Seminariet riktar sig till bland andra skadereglerare, produktutvecklare, jurister, besiktningsmän och byggtekniker m.fl.

Moderator
Håkan Franzén, Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

Program
09.00 – 09.10
Seminariet öppnas
Håkan Franzén, Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa
09.10 – 09.45
Hur påverkar klimatet vår bransch?

Hur påverkar klimatet försäkringsindustrin och hur kan och bör vi agera inför framtidens klimat?
Johan Litsmark, Naturskadespecialist, Länsförsäkringar AB
09.45 – 10.20
Klimatanpassningsarbetet i Uppsala
Inflyttningen till städer ökar i allt större takt. Världens befolkning är idag till största del boende i de ständigt växande
städerna. Utvecklingen av nya stadsdelar och nya områden bebyggs med ny infrastruktur och nya bostader. All
stadsplanering måste ta hänsyn till de nya invånarnas behov och förväntningar på de nya stadsdelarna och de nya
områdena som byggs. Det är därför viktigt att stadens utveckling tillmötesgår invånarnas behov och förutsättningar, för
att kunna erbjuda en bra livsmiljö. Hur planerar man för att de nya områdena och städerna ska uppnå ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet? Huvudansvaret för klimatanpassning ligger hos kommunerna. Hur hanterar
kommunerna frågan? Uppsala var den kommun som senast hade bäst ranking i Svensk Försäkrings kommunranking.
Talare publiceras inom kort.

10.20 – 10.40
Paus

10.40 – 11.15
Forskningsprojektet Skyfallsmodellering
Hur kan vi använda data och varandras erfarenheter för att minska samhällets sårbarheter för naturolyckor och
naturkatastrofer?
Lars Nyberg, Professor i Risk och Miljöstudier, Karlstads Universitet
11.15 – 12.00
Riskkonstruktioner vid brand
Vi har samma typ av byggprodukter i Sverige som användes vid renoveringen av Grenfell Tower i London och vi vet
med säkerhet att det finns byggnadskonstruktioner även i Sverige som kan innebära fara för människors liv. Vad kan
göras för att minimera brandriskerna vid nyproduktion?
Lars Brodin, Brandingenjör, Brandskyddsföreningen

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.45
Trygghetskommissionens slutsatser
Trygghetskommissionen tillsattes i juni 2017 på initiativ av Svensk Försäkring. Bakgrunden var den allt sämre
brottsutvecklingen och den växande otryggheten i samhället. Kommissionen fick i uppgift att belysa utvecklingen av den
anmälda vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten samt lägga fram åtgärdsförslag för att bryta den

negativa utvecklingen.
Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Jurist/Senior Legal Advisor, Svensk Försäkring
13.45 – 14.15
Ska vi våga lita på samhället, dess myndigheter, företag och medborgare?
Vi står i en ständig utveckling av samhället med dess demografi och kommunikationsmönster. Vi har en accelererad
urbanisering där förståelsen mellan storstad och landsbygd minskar. Försäkring – och förenklade transaktioner –
bygger på tillit. Under senare år har studier visat att tilliten till samhället, myndigheter och dess medborgare sjunkit i
Sverige. Tillit påverkar samhällets ekonomiska välstånd och utveckling.
Susanne Wallman Lundåsen, Docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet
14.15 – 14.50
Polisens skadeförebyggande arbete – Polisregion syd
I Polisområde syd är man nu ansvariga för det nationella brottspreventiva arbetet. Hur arbetar man för att minska brott
och göra regionen trygg och en plats där medborgarna kan känna trygghet. Minskad brottslighet har en direkt bäring på
försäkringsbolagens arbete.

14.50 – 15.10
Paus

15.10 – 15.50
Programpunkt publiceras inom kort.

15.50 – 16.00
Sammanfattning och avslutning
Håkan Franzén, Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

