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Tema: En heldag
kring den statliga
värdegrunden –
förutsättningar för
en god förvaltning.
Tid: Måndag den 14 september 2015,
klockan 09.00 till 17.00
Plats: Waterfront, Nils Ericsons Plan 4,
Stockholm (vid Centralstationen)
Anmälan: Öppnar för anmälan
senast den 17 augusti

Annelie Roswall Ljunggren
Lars Bäckström
Lena Marcusson

Plenardebatt om den statliga
värdegrundens betydelse för en
god förvaltning
Möt Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare vid finansdepartementet, Lars Bäckström,
landshövding vid Länsstyrelsen Västra
Götalands län och professor Lena Marcusson,
ordförande i Värdegrundsdelegationen, i en
plenardebatt om den statliga värdegrundens
betydelse för en god förvaltning.

Professor Tomas Brytting

En helt ny, skräddarsydd
fortbildningsinsats
En helt ny, skräddarsydd fortbildningsinsats – i
samarbete med professor Tomas Brytting,
Ersta Sköndals högskola – erbjuds dig som:
•

har utbildats i den statliga värdegrunden,
och

•

är en nyckelperson för värdegrundsarbetet
inom din myndighet.

Ann–Christin Nykvist
Lars Korsell

Tematiska seminarier/
workshops
Välj att delta i ett par av flera tematiska seminarier/workshops som utgår från, och fördjupar,
det statliga värdegrundsarbetet kring högaktuella teman och i samarbete med andra aktörer.
•

Uppsala universitet och DO om synen
på det komplexa i att säkerställa
mänskliga rättigheter i myndigheternas
vardagsarbete.

•

Tidigare generaldirektören vid Statens
tjänstepensionsverk Ann–Christin Nykvist
om myndighetschefens perspektiv på att
förankra och stödja värdegrundsarbete i
chefsnivåerna på en myndighet.

•

Arbetsförmedlingen, strateg Jörgen Nilsson,
om att driva ett stort värdegrundsarbete för
en myndighet med nära 13 000 anställda.

•

Brottsförebyggande rådet, enhetschef
Lars Korsell, om korruption med fokus på
otillåten påverkan av insider.

•

med flera

Möte för kulturmyndigheter/
för universitet och högskolor
Vidare erbjuds ett specifikt möte för kulturmyndigheter och parallellt erbjuds ett motsvarande möte för universitet och högskolor.

Anmälan och frågor om registrering:
Kontakta American Express.
Kontakt om programmet:
huvudsekreterare Robert Cloarec,
ämnesråd Eva Gustafsson eller
departementsråd Tommi Riihonen vid
Värdegrundsdelegationens sekretariat.

Den gemensamma 
värdegrunden
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Grundläggande
rättsliga
principer

Fri åsiktsbildning
Respekt för
lika värde,
frihet och
värdighet

Demokrati

Legalitet

Effektivitet
och service

Objektivitet

All offentlig makt
utgår från folket.

Den offentliga makten utövas under
lagarna.

Allas likhet inför
lagen, saklighet och
opartiskhet ska
iakttas.
Den offentliga
makten ska utövas
med respekt för
allas lika värde och för den
enskilda människans frihet
och värdighet.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri
åsiktsbildning.
Effektivitet och
resurshushållning
ska förenas med
service och tillgänglighet.

www.vardegrundsdelegationen.se

Kontakt
Besöksadress
Jakobsgatan 24, Stockholm
Postadress
Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
E–post
robert.cloarec@regeringskansliet.se
eva.m.gustafsson@regeringskansliet.se
tommi.riihonen@regeringskansliet.se
Telefon
Växel 08–405 10 00

