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Beskrivning
Författare: Jacob Bursell.
Ett reportage om hur datorerna förändrade finansbranschen och hur svenska Pan Capital
tjänade 4 miljarder på aktiemarknadens globalisering.
Pär Sandå var 26 år gammal när cheferna på Swedbank ställde in en ny dator på hans
skrivbord. Den till synes oskyldiga burken rymde en elektronisk koppling till den nystartade
svenska optionsbörsen. Året var 1991 och finansmarknaden var på väg att ömsa skinn för
alltid.
Femton år senare gick Pär Sandå och hans vänner i täten för aktiemarknadens globalisering.
Med kontor på tre kontinenter, och servrar utställda invid världens största börser, gjorde de en
halv miljon affärer per dygn i fyrtio olika länder. Ändå var de bara som mest trettio personer.
På vägen byggde de upp ett av Sveriges mest lönsamma företag någonsin.
Risk är en berättelse om en finansiell revolution och om entreprenörskap. Det är en rapp och
underhållande historik över finansmarknaden skildrad genom svenskarna i Pan Capital, och
en initierad skildring av hur finansmarknaderna exploderat i storlek och hur riskerna och
sårbarheten för samhället ökat.

Jacob Bursell är journalist. Han har tidigare arbetat på Svenska Dagbladet och driver
Fondpodden. Risk är hans första bok.
"På ett fängslande och inträngande sätt, och med ett lättillgängligt journalistiskt språk,
presenteras ett globalt verksamt företag som levt sitt liv utanför massmedieljuset."
BTJ
Ur boken:
Pär Sandå hade lärt sig fördelen med att testa idéer skarpt, innan han ägnade dem någon större
eftertanke. Det hade blivit en del av kulturen runt handlarbordet på banken, och blev tids nog
den
bärande idén i det nya företaget. Vi började alltid med att förlora pengar snabbt, inom fem
sekunder, säger han. "Och sen när vi hade förlorat lite pengar så undersökte vi vad som hade
hänt". Ett beteende som på papperet möjligen framstod som planlöst betraktade de
gemensamt som ett generellt protokoll för långsiktig överlevnad. Som en råtta i en labyrint.
"Du kör så det bara smattrar i väggarna, men till slut kommer du fram till osten. Det är inte
sexigt, det blir inga Nobelpris, men det är effektivt", säger Pär Sandå.

Annan Information
Risk och säkerhet. Ett allt mer högtekniskt och komplext samhälle innebär ökad sårbarhet och
att de potentiella riskerna blir fler och allvarligare.Det krävs riskanalys i allt fler sammanhang
som stöd för att minimera antalet olyckor, undvika ekonomiska förluster och hantera
konsekvenser av olika händelser. Det handlar.
Den kontroversiella filmen om Julian Assange. "Jag kan inte förstå att Julian låter mig filma
det här". Oscars-belönade "Citizenfour"-regissören Laura Poitras riktar sin kamera mot en av
samtidens mest kontroversiella figurer: Wikileaks-grundaren Julian Assange. Den triller-artade
dokumentären RISK tar sitt avstamp i.
I teknisk bemärkelse kan risk definieras som sannolikheten för att en specificerad
omständighet (riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse eller effekt under en
angiven tidsperiod. Risken kan här ges ett numeriskt värde och uttryckas t.ex. som
sannolikheten att dö i förtid, som antalet förlorade människoliv per år.
Pris: 214 kr. Inbunden, 2016. Finns i lager. Köp Risk av Jacob Bursell på Bokus.com. Boken
har 2 st läsarrecensioner.
7 dec 2017 . En brand har brutit ut i en lada i Jönköpings kommun. Enligt polisen är
byggnaden övertänd. Ladugården ska vara öde, men det finns risk att branden sprider sig till

intilliggande hus, enligt polisen. – Det är gnistregn som möjligen hotar ett annat hus, säger
Thomas Agnevik, presstalesperson vid polisen i.
"Jag kan inte förstå att Julian låter mig filma det här". Oscarsbelönade Citizenfour-regissören
Laura Poitras riktar sin kamera mot en av samtidens mest kontroversiella figurer: Wikileaksgrundaren Julian Assange. Den trillerartade dokumentären Risk tar sitt avstamp i Wikileaks
publicering av den största läckan i modern tid.
Vad är risk egentligen? När man pratar om risk i samband med värdepappershandel och
investeringar så menar man risken att få tillbaka mindre än det man har investerat, eller risken
att förlora hela sin investering. I grunden är det ganska enkelt. Värdepapper kan ge olika form
av avkastning. Till exempel kan aktier kan ge.
Val av investering. Avsikten med en investering är i allmänhet att få avkastning i form av ränta
och/eller värdestegring på pengarna. Men handel med värdepapper innebär alltid en risk, i
värsta fall kan dina investerade pengar försvinna. Ränta förknippas ofta med investeringar i
räntebärande placeringar, till exempel.
Ny utlysning om riskanalys i elnät. Nu öppnar en utlysning av medel för nya projekt i
programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys som tar fram nya modeller och beslutsprocesser
för riskanalys av distributionsnät för el. 29 jun 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft.
Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder. 15 HP. Kursen ger naturvetenskapliga
kunskaper kopplat till de miljöproblem och risker som omfattas av introduktionskursen.
Kursen utgår ifrån problem och sårbarheter i samhälle och natur och leder till förståelse av
dess ingående delar, processer och samband.
Filter options. Spel: Risk 399,00 kr Tillfälligt slut i lager online. 1 produkter. Om BR-leker
Historien Hållbarhet Jobb Press Kontakta. Kundservice Supportcenter Betalning och säkerhet
Leverans och frakt Returer Cookie- och Sekretesspolicy Villkor Club BR villkor · Track &
Trace Läs mer Live chat Chatta på vardagar 10-18.
Om risk. Precis som det mesta i vår omvärld omfattas även finansiella placeringar av olika
risker. Innan du beslutar dig för att göra en investering i en strukturerad placering bör du
därför noga sätta dig in i placeringsvillkoren och tillhörande riskfaktorer. Utöver
informationen nedan finns det specifika beskrivningar för olika.
Lägenhetsbrand i Stockholm – risk för spridning. NYHETER 12 december 2017 13:08. En
lägenhetsbrand har utbrutit i ett flerfamiljshus i Rågsved i Stockholm. Räddningstjänsten är på
plats med enheter från två stationer. – Fyra personer har förts till sjukhus, säger Anders
Bryngelsson hos polisen i Stockholm.
Sätt din taktiska förmåga på prov och med lite tur blir du världshärskaren! Denna versionen
innehåller 12st hemliga uppdragskort. Kliv in i en värld fylld av spännande äventyr - en värld
där varje beslut, varje drag, varje slag är en nervkittlande risk som antingen ger belöning, eller
förödelse. Placera dina trupper. Lägg upp.
Risk och säkerhet. Riskanalys krävs i allt fler sammanhang som stöd för att minimera antalet
olyckor, undvika ekonomiska förluster och hantera konsekvenser av händelser. Det handlar
också om förmågan att hantera hot mot infrastruktur och naturkatastrofer. SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut driver projekt för.
Alla företag bör arbeta aktivt med brandskyddstjänster och -underhåll. Vi på PRE erbjuder
lösningar anpassade utifrån din verksamhets behov.
Vi erbjuder försäkringar anpassade till ditt företag. Sparbanken Syd samarbetar och förmedlar
försäkringar från några av de främsta försäkringsbolagen i Sverige. Läs mer om
försäkringarna för ditt företag.
Studenten skall kunna beskriva och förhålla sig objektivt till risker. Studenten skall också
formulera och motivera det perspektiv vilken risk studeras för. Studenten skall vidare kunna

avgöra hur olika risker uppfattas i allmänhet beroende på riskens karaktär. Studenterna skall
också kunna tillämpa etiska aspekter vid.
Swedbanks risknivå, risk och kapitaltäckning, Basel 2.
Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utarbeta vägledning avseende hur kommuner
och länsstyrelser i olika skeden av de kommunala planeringsprocesserna ska tillgodose planoch bygglagens krav på att beakta människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion. I uppdraget.
Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan
minska i värde. Fondens placeringsinriktning innebär att fondens risknivå skulle kunna bli
hög. Förvaltningsbolaget strävar efter att begränsa fondens faktiska risknivå och beslutar om
det urval av fonder som ska ingå i Brummer.
. och stöd Uppleva och göra Bygga, bo och miljö Trafik och infrastruktur Näringsliv och
arbete Kommun och politik Självservice · Startsida; / Bygga, bo och miljö; / Stadsplanering
och byggande; / Stadsplanering; / Översiktsplanering; / Översiktsplan 2030; / Del 3:
Riksintressen, miljö och riskfaktorer; / Risk och skyddsobjekt.
Årets händelse är Risk Forum, en heldagskonferens som SWERMA arrangerar i Stockholm.
Risk Forum är mycket populärt och deltagarantalet stiger för varje år. Det.
8 jun 2017 . ”Risk” faller samman eftersom Poitras bild av Assange också gör det, och
dokumentären tappar sitt fokus. Det verkar som att Poitras sympatier var starkare för
hackernätverket innan hon lärde känna Assange, men hon hade svårt att hitta en ny berättelse
bortom den personkult som omger honom.
Upprättande av risk- och sårbarhetsanalys regleras i Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka riskmedvetenheten och minska sårbarheter
inom Upplands-Bro kommun samt att öka.
Mitt mål med att jobba med Risk Management-frågor är att vi ska kunna fortsätta hålla en hög
standard i allt det vi gör, och att kunna hantera de frågor som dyker upp på ett professionellt
sätt. En lång erfarenhet inom CISV med många olika typer av uppdrag gör att jag har sett, hört
eller varit med och hanterat en stor.
I risk- och sårbarhetsanalysen uppmärksammas risker och sårbarheter inom myndighetens
ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom
området. Länsstyrelsens uppdrag sammanfattas i ett antal punkter. Länsstyrelsen ansvarar för
att åtgärder för fredstida krishantering och höjd.
Svensk översättning av 'risk' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från
engelska till svenska gratis online.
Elmarknaden och risk. Kom in i matchen! Denna introduktion ger en övergripande bild över
hur elmarknaden fungerar och passar alla yrkesroller i energibranschen. Efter kursen har du
en bra bild av den nordiska kraftmarknaden, avregleringens påverkan, legala förutsättningar,
riskanalyser och ansvarsområden.
Risk & Försäkring ger dig dagliga nyheter och insiktsgivande fördjupning som du kan lita på.
Du som är beslutsfattare i försäkringsbranschen får nyheter, EU-bevakning, personnyheter,
kartläggningar, analyser och intervjuer med människorna som tar besluten. Med Risk &
Försäkring får du översikt och insikt om hela.
Risk för mycket besvärligt väder (Risk). En risk är ingen varning. Risk används vid större
osäkerheter i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska
omfattning. Om osäkerheten i prognosen minskar kan en risk övergå i en varning. Risk.
Brandrisk - Lila.
Spel: Risk 399,00 kr 299,25 kr Tillfälligt slut i lager online. 25%. 1 produkter. Om

TOYS"R"US Historien Hållbarhet Jobb Press Kontakta. Kundservice Supportcenter Betalning
och säkerhet Leverans och frakt Returer Cookie- och Sekretesspolicy Villkor · Track & Trace
Läs mer om hur du spårar ditt paket Live chat Chatta på.
På Stora Holm trafikövningsplats har vi en slinga på 1,3 kilometer till förfogande för
utbildningen.
Risker finns överallt – från genmanipulerade grödor, medicinsk felbehandling och
stamcellsterapi till hjärtesorg, internetpedofiler, identitetsstöld, inflation och rån. Vi skapar
dem själva och de finns i vår omvärld. Författarna till Kort om risk använder både
naturvetenskap och humaniora för att belysa likheter och skillnader.
Risk management should be transparent and thus easily monitored by external parties. For
further information on how SBAB identifies, measures and controls risk, see the chapter on
Risk Management in the annual report and/or the report Information about Capital Adequacy
and Risk Management, Basel Regulations,.
Guide för arbete med. Risk- och väsentlighetsanalys. Utarbetad av: Katarina Kjerfve,
Studiefrämjandet. Lotta Gullers Henry, Folkuniversitetet. Peter Hansson, Medborgarskolan.
Kent Bengtsson, Vuxenskolan. Förankrad i Folkbildningsförbundets kvalitetsgrupp 2012-0419. 1. Den interna miljön. 2. Formulerandet av mål. 3.
Skattningsinstruktion: Bedömaren/skattaren samlar information om var och en av de tio
riskfaktorerna i checklistan V-RISK-10. Under var och en av frågorna finns beskrivet exempel
på information av betydelse för skattningen. Sätt kryss i den ruta som anger hur rimligt det är
att riskfaktorn föreligger för denna patient. •. Nej.
Testa din risk att drabbas av typ 2-diabetes. Vi misstänker att 150 000 personer i Sverige lever
med diabetes utan att veta om det. Om man ligger i riskzonen för att få typ 2-diabetes så går
det att minska risken med kost och fysisk aktivitet. 1. Ålder. Under 45 år. 45-54 år. 55-64 år.
Över 64 år. Nästa.
Risk 2 Bil. Riskutbildning del 2 består bland annat av verklighetsförankrade praktiska
uppgifter som belyser riskerna med bilkörning. Riskutbildning del 2 är cirka fyra timmar lång
och omfattar: Mänskligt beteende; Bilens beteende; Körning under särskilda förhållanden. För
att boka - klicka här. Läs detta innan du kommer till.
Contact information. Visiting address: Faculty of Engineering (LTH) V-building. John
Ericssons väg 1. Lund Postal address: P.O. Box 118 221 00 Lund Sweden Phone: +46 46 222
73 60. Fax: +46 46 222 46 12. Email: risk@risk.lth.se. Internal mail (within LU/LTH):
Hämställe 3. Do you have a meeting with one of us?
MSB ger ut föreskrifter om hur offentliga aktörer ska sammanställa resultaten av deras
analysarbete i risk- och sårbarhetsanalyser. Myndigheter lämnar en redovisning baserad på sin
RSA. Kommuner och landsting rapporterar resultatet av sitt arbete med RSA.
Risk i våra fonder. SKAGEN önskar att kunderna ska få betalt för den risk de tar. För att
illustrera risken som är förknippad med att investera i våra olika fonder använder vi en
standardiserad riskskala från 1 till 7. Den standardiserade riskskalan ger en bild av en fonds
risknivå, baserat på hur avkastningen varierat över tid.
Regulatory Risk Services. Deloitte helps organizations anticipate and adapt to changes in the
regulatory environment, and build better programs and controls to address the wide variety of
regulations and regulatory risks. We work with clients and regulators on effective remediation
in response to compliance events.
Risk- och avkastningsprofil. AMF använder en EU-gemensam sjugradig indikator för att visa
sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn visas i fondernas faktablad (KIID).
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning för varje fond.
En högre placering på skalan betyder att.

Värdet på ditt sparande påverkas av hur länge du vill spara och vilken risk du är beredd att ta.
19 jun 2017 . Ett nytt Score som validerats med data från Norrland skattar risken för död i
hjärtinfarkt och stroke. Mats Eliasson, adjungerad professor och överläkare vid Sunderby
sjukhus i Luleå, du har varit med och tagit fram det nya diagrammet som kan användas för
primärpreventiv riskskattning. Varför kommer ni.
Om kursen. Kursen behandlar riskfaktorer i arbetsmiljön och i yttre miljön. Riskbegreppet
förklaras och analyseras. Vidare utvecklas individens och samhällets värdering av risker.
Vidare förklaras och diskuteras gränsvärden och riktvärden i arbetsmiljön och i yttre miljön.
Kursen beskriver också myndigheters åtaganden i.
Ett reportage om hur datorerna förändrade finansbranschen och hur svenska Pan Capital
tjänade 4 miljarder på aktiemarknadens globalisering. Pär Sandå var 26 år gammal när
cheferna på Swedbank ställde in en ny dator på hans skrivbord. Den till synes.
Med specialistkompetens och lång erfarenhet inom Risk Management erbjuder vi
specialisttjänster inom områdena brandskydd, riskhantering samt säkerhet inom industri-, hussamhällsbyggnads- och energiområdet. Våra tjänster inom brand, risk och säkerhet genomförs
i nära samverkan med andra verksamheter inom.
To understand the challenges that regulators and mangers are faced with the course combines
a historical and an institutional perspective on financial crises with practical issues in the risk
management of financial institutions. The course explains different types of financial crises,
why financial intermediaries exists, how to.
13 jun 2017 . Ungdomar med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra
att hamna utanför både arbetsmarknad och studier. Allra högst är risken i den tre
storstadslänen, det vill säga Stockholm, Västra Götaland och Skåne.
Stratsys verktyg för riskhantering gör det enkelt att kartlägga och analysera risker på ett
systematiskt sätt.
Inom verksamhetsområdet Brand & Risk utför vi uppdrag i hela Sverige och våra konsulter
finns i Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Linköping, Skövde,
Jönköping och Åre|Östersund. Bengt Dahlgren Brand & Risk är en av Sveriges största och
ledande leverantör av konsulttjänster inom.
Risk och sårbarhet. Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och
förebygga risker. Sveriges kommuner och landsting är därför skyldiga att göra risk- och
sårbarhetsanalyser (RSA). Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse
och förebygga risker. Sveriges kommuner och.
Success in trade finance depends on anticipating the future and managing its risks. Let us give
you the insight you need. Get familiar with our interactive trade finance risk map, which gives
you a snapshot of the geopolitical risks associated with trading around the world. Bookmark
our interactive risk map from Nordea.
6 mar 2014 . Risk att insjukna. Det har länge varit känt att hög ålder ökar risken för att
insjukna i demenssjukdom. De senaste decennierna har även andra möjliga riskfaktorer
undersökts. I pressen läser man var och varannan vecka om nya rön, faktorer som sägs öka
eller minska risken för att drabbas av demens.
Barn utvecklas i samspel med sin känslomässiga, kulturella och socioekonomiska miljö.
Många olika omständigheter och förhållanden i miljön kan påverka barnet och behovet av
stöd och skydd från socialtjänsten. Det handlar om både svårigheter och resurser.
The world is changing at a seemingly ever increasing pace and many are worried about what
the future holds in terms of disasters, death and despair. This symposium, "Disasters

Evermore? Past, Present and Future Risk in an Uncertain World", focuses on disaster risk in
our past, present and future, providing both hope.
Risk och kris Här är information om Svenska Budo & Kampsportsförbundets risk- och
krishantering. Riskhantering är det förebyggande arbetet att bedöma o.
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Sällskapsspel. Vi hjälper dig att
hitta rätt risk sällskapsspel Sällskapsspel och göra ett billigt & tryggt köp ✓ Vårt köpskydd ger
dig pengar tillbaka om något går fel. Välkommen till PriceRunner!
Risk avser möjligheten för skadliga konsekvenser som uppkommer av, till tidpunkt och
utsträckning eller utformning okända, framtida händelser. Motsatsen, de gynnsamma
konsekvenserna, kallas ofta chans. Ibland, framförallt i vetenskapliga sammanhang, avses med
risk ett mått på risken i fråga, men när sådana mått inte.
risk. något oönskat som kan inträffa eller sannolikheten att detta inträffar. Risken är att du
skadar dig inför tävlingen. Det finns en risk att du inte lyckas övertala honom. Fast risken är
ganska låg. Sammansättningar: riskanalys, riskbedömning, riskmedvetande, risktagare,
riskutbildning, självmordsrisk, återfallsrisk: Besläktade.
Skilj på fara och risk. När man väljer att använda en viss kemikalie är det risken som bör vara
avgörande för den bedömning man gör. Risken består av två faktorer, dels de inneboende
egenskaper som kemikalien har, faran, och dels det sätt som kemikalien används eller hanteras
på, exponeringen. PRIO kan användas för.
TIPS! Sajten fungerar bäst i webläsarna Chrome, Firefox eller Internet Explorer 9! Har du
problem i någon annan webläsare rekommenderar vi dig att byta till någon av dessa.
TIDNINGEN PENSIONER & FÖRMÅNER Nytt om allmän pension | 8 December 2017 12:34.
Pensioner ska inte bli en valfråga. TIDNINGEN.
NOW WITH FULL ONLINE MULTIPLAYER AND MATCHMAKING! Everybody wants to
rule the world! Now you can with a new way to play the classic game of RISK. Defend your
territories, draft troops, and launch attacks for the ultimate conquest against friends, family,
and foes. Want to battle new opponents across the.
En bra risk- och krishantering är viktigt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Utan en
sådan beredskap blir konsekvenserna av risker, olyckor och katastrofer betydligt större, inte
bara för oss människor utan också för vår miljö. Den här utbildningen handlar om just det –
hur vi kan förebygga och hantera det som vi alla.
I slutet av skriften reflekterar arbetsmark nadens parter – SKL och OFR – och forskarna över
de här frågorna. Eva Vingård och Magnus. Svartengren konstaterar att det krävs ett nytt synsätt
på arbetsmiljöfrågorna. Tidigare har ar betsmiljöarbetet i mångt och mycket gått ut på att
definiera vad som utgör en risk. Det är både.
Risk (franska: La Conquête du Monde) är ett strategiskt brädspel för 2 till 5 spelare. Spelet
utgavs första gången i Frankrike 1957 och är turbaserat med ett bräde i form av en världskarta.
Varje spelare kontrollerar sina arméer med vars hjälp de ska försöka ta över världen. 1959
utgavs spelet i USA av Parker Brothers.
för 15 timmar sedan . ”Risk att utredning för högskolan kör i diket”. Problemen för högskolan
är djupa och allvarliga. Det är bra att ministern nu ser över hela systemet. Men ambitionerna
kommer inte att räcka långt, om inte utredarna lyssnar och tar intryck av aktörer utanför
akademin, skriver Tobias Krantz och Mikaela Almerud,.
SARA:SV är en checklista eller en guide som används för att bedöma risken för upprepat
partnervåld.
Jämför priser på Hasbro Risk Sällskapsspel. Hitta bästa pris och läs omdömen - vi hjälper dig
hitta rätt.
20 dec 2016 . RISK. Räddningstjänsten Syd i samarbete med kidsen. RISK startade som ett

projekt 2010 med elever från Rosengårds skolor. Sedan 2013 bedrivs RISK som en del av
Räddningstjänsten Syds ordinarie verksamhet och inkluderar elever från flera stadsdelar.
RISK riktar sig i första hand till ungdomar i.
6 okt 2017 . Definiera vad en kris är för er; Gör en risk och sårbarhetsanalys eller uppdatera er
befintliga; Utarbeta en krisplan om krisen skulle uppstå; Utbilda ledningsfunktionerna i
ledningsteori och vad ledningsfunktionerna har för uppgift i krisledningsgruppen; Skapa
rutiner för mediahantering, internkommunikation.
Riskutbildning del 2. Vi på Mattias Trafikskola håller i egna Risk 2 kurser för MC. Detta
borgar för ett professionellt bemötande, från inskrivning till uppkörning. Vi har även
möjlighet att för dig som privat elev att erbjuda denna kurs. Priser hittar du under prislista.
Under den obligatoriska kursen kommer du få resonera, utföra,.
22 aug 2017 . En mindre pilotstudie med ST-läkare (resident doctor) vid en akutmottagning i
USA har för första gången undersökt kopplingen mellan egenskattad och biologisk stress i
tjänsten med risk för felbehandling. ST-läkarnas nivå av förväntad (egenskattad) stress i
början av ett jourpass, men även faktiska nivåer.
Inom alla enheter ingår bedömningar av verksamhetens risk. Addtechkoncernen har interna
spelregler i form av policys och instruktioner som ger ansvariga chefer verktyg för att
identifiera och följa upp verksamhetens utveckling och för att kunna upptäcka avvikelser som
skulle kunna utvecklas till risker. Ett systematiskt sätt.
RÅDA I SKOLAN. RiSk är namnet på de temadagar Råda församling erbjuder Mölnlyckes
högstadieklasser och gymnasieskola. På en RiSkdag utgår vi från ett teambuildingprogram,
bestående av praktiska gruppövningar med syfte att visa på allas lika värde och vikten av att
samarbeta. Begrepp som respekt, vänskap,.
7 jun 2017 . Filmrecension TT För alla som är det minsta nyfikna på Julian Assange är det ett
måste att se den här filmen, som förmodligen inte alls har blivit vad vare sig
Wikileaksgrundaren eller filmaren Laura Poitras tänkt sig. Slutresultatet känns halvlyckat men
är ändå mycket fascinerande.
RISK står för Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning och är en ideell, politiskt och
religiöst obunden organisation som arbetar för att få ett stopp på sedvänjan kvinnlig
könsstympning. Kvinnlig könsstympning, ofta förkortat KKS, är en sedvänja där ingrepp av
olika omfattning görs på kvinnans yttre könsorgan i annat.
HÄR FINNS PROFILBLAD R och S. Är du intresserad av hur det är att arbeta inom
räddningstjänsten och vill lära dig om brandmannayrket så väl som räddningstjänstens
organisation och funktion. Då är denna unika utbildningsmöjlighet något för dig. Här får du
både praktiskt och teoretiskt lära dig om yrket samt kurser.
3 dagar sedan . Barn som får i sig en kost med fleromättade fettsyror löper mindre risk att
utveckla allergisjukdomar som astma och hösnuva under sin uppväxt, visar en ny svensk
studie. Astma och hösnuva utvecklas oftast under uppväxten och risken för att utveckla
allergisjukdomarna beror både på ärftliga faktorer och på.
Göteborgs universitet är sedan 2013 medlemmar i det internationella nätverket Scholars at Risk
(SAR). SAR arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat
genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. SAR-nätverket
består av närmare 380 universitet i världen.
3 nov 2017 . Med hjälp av en enkät kan gravida kvinnor få svar på om de har stor eller liten
risk för att få bäckenbottenbesvär.
för 5 timmar sedan . Många träd har fallit över vägarna i Småland skriver räddningstjänsten i
ett pressmeddelande.
Linköpings universitet och Region Östergötland har bedrivit en mångårig samverkan i frågor

av gemensam betydelse rörande utbildning, forskning och hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Inom området för gemensamt risk- och säkerhetsarbete finns sedan år 2008 SAMS samarbetsavtal mellan Linköpings universitet och.
för 6 timmar sedan . Det finns risk för att papperstidningen kan bli något sen på
fredagsmorgonen.
Stabiliteten på en slänt styrs bland annat av släntens höjd, lutning och jordlagrens
hållfasthetsegenskaper och tyngd, men även grundvattennivå och andra yttre faktorer
påverkar. Är schakten djupa eller är jordlagret löst bör en geotekniker bedöma rasrisken och
vid behov ge förslag på åtgärder som kan förhindra ras.
28 sep 2017 . Bostadspriserna utför fortsatt en risk i Sverige och det krävs ett skifte i
boskatterna, annars kan sänkta ränteavdrag bli aktuellt.
Risk. Fondbolaget förvaltar fonder och institutionella uppdrag med en mängd olika
förvaltningsstilar. Även målsättningen för de olika uppdragen varierar. Varje dag bedömer och
hanterar våra förvaltningsteam olika former av risker där de vanligaste är marknads-,
likviditets-, kredit- och operativa risker. Vi vill att vår.
Risk- och sårbarhetsanalys. Alla organisationer måste hantera osäkerheter av olika karaktär,
omfattning och med olika tidsförlopp. En viktig uppgift är att styra och följa upp det egna
ansvarsområdet samt säkerställa möjligheten till en ändamålsenlig organisation och
verksamhet även vid allvarliga händelser och kriser.
6\IWHW PHG GHWWD NDSLWHO lU DWW GLVNXWHUD ROLND JUDGHU DY
EHJUlQVDG NXQVNDS om framtiden. Kapitlet består av tre huvudavsnitt. Inledningsvis
kommer en historisk tillbakablick att åskådliggöra skillnader mellan olika sorters risk och
osäkerhet. Sedan presenteras ett konceptuellt ramverk över hur.
Risk- och händelseanalys inom den sociala barn- och ungdomsvården. Som ett stöd för analys
och kvalitetssäkring av verksamheten inom individ- och familjeomsorgen har SKL tagit fram
en modell för risk- och händelseanalys. Syftet med modellen är att den ska vara ett stöd i att
förebygga och hantera risker och.
Spela RISKfyllt. Tycker du att spelande är (R)oligt och att det samtidigt ska vara (I)nsiktsfullt,
fokuserat på (S)tabilitet och (K)ontrollerat? Läs mer →. Vad är Riksförbundet Spelkontroll
(RISK)?. · OM OSS. ornament1 RISK är en tankesmedja som för dialog kring ungas
spelande. Läs mer → · · Spelansvar för barn och unga.
risk - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
1 dag sedan . Det finns risk för fiasko när H&M släpper försäljningssiffror på fredagen. Det
säger Di:s analytiker Richard Bråse, som är fortsatt skeptisk till klädjätten.
Risk - Ett spel där du får kliva in i en värld fylld av spännande äventyr - en värld där varje
beslut, varje drag, varje slag är en nervkittlande risk som antingen ger belöning, eller
förödelse. Utmaningen: att besegra dina fiender, flytta fram dina trupper och utöka ditt
territorium.
Avkastning, risk och kostnad per placeringshorisont. Tillgångarna förvaltas i delportföljer med
olika tidshorisonter. Normalportföljen är AP4:s referensportfölj vars tillgångsfördelning
beslutas av styrelsen. Normalportföljen är fiktiv och består av ett antal olika index.
Tidshorisonten är 40 år. Tillgångarna förvaltas i den.
I detta faktablad presenteras risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. I bladet beskrivs även
hur olika risk- och skyddsfaktorer samspelar med varandra. Kunskap om risk- och
skyddsfaktorer är viktigt för utforma och prioritera mellan förebyggande åtgärder. Faktabladet
riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med att ta.
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