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VÄLKOMMEN TILL  

Presidiekonferens 
om kollektivtrafik 
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder tillsammans med Svensk Kollektivtrafik in dig som 

ingår i presidiet i den nämnd som ansvarar för kollektivtrafik, samt dig som ingår i presidiet i 

länstrafikbolags styrelse.  

 

Under två dagar, från lunch till lunch, kommer vi att ge en bred översikt över frågor som både är 

aktuella just nu inom kollektivtrafikområdet och som har betydelse för den strategiska styrningen. 

Dagarna ger stor möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.  

 

För frågor om anmälan, kontakta Konstella, konferens@konstella.se, 08-452 72 86. 

För frågor om innehåll, kontakta Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, 08-452 75 24 eller Anita 

Stenhardt, anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se, 08-452 71 33. 

 

 

 

Datum. Tisdag 24 november kl 12 – onsdag 25 november kl 13 – se program på följande sidor 

Ange plats. Vår gård, Saltsjöbaden. Ta Saltsjöbanan från Slussen till Saltsjöbadens station. 

Målgrupp. Politiker i kollektivtrafikpresidier  

Kostnad. 4900 kr per person. I priset ingår logi och helpension. 

Anmälan. Via länk senast 13 november 
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PROGRAM 24-25 november 
Uppdaterat 2015-11-06 

 

24 november 

12:00 – 13:00 Lunch 

Gemensam lunch 

13:00 – 13:20 Inledning  

Svensk Kollektivtrafiks styrelseordförande Ulf Nilsson och Gunilla Glasare, 
avdelningschef SKL hälsar välkommen.  

13:20 – 13:50 Kollektivtrafiken idag – hur ser det ut och vad är på gång? 

Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik och Anita Stenhardt, 
kommunikationschef på Svensk Kollektivtrafik, gör nedslag i vad som är på gång utifrån 
en aktuell omvärldsspaning. Sara Rhudin, expert kollektivtrafik på SKL, visar exempel 
ur Öppna Jämförelser för kollektivtrafik.  

13:50 – 14:10 Gruppdiskussion 

Samtal i grupper utifrån hur det ser ut och vad som händer. Vad betyder detta för ditt 
län? Hur kan vi lära av varandra? Vad är viktigt att itu med?  

Passet avslutas med en gemensam reflektion. 

14:10 – 14:40 Fika 

Kaffe och tillbehör. 

14:40 – 15:10 Trafikförsörjningsprogrammen – levande kontrakt eller hyllvärmare? 

Vi inleder med en genomgång av Partnersamverkans vägledning som nyligen getts ut.  

15:10 – 15:40 En genomlysning av programmen – vad är gemensamt och vad skiljer sig?  

Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik presenterar en ny neutral genomgång av 
programmen som beskriver hur strategier, mål och formuleringar ser ut. Vad är 
genomgående teman och formuleringar, och vad som skiljer sig åt?  

15:40 – 16:10 Gruppdiskussion 

Utifrån dessa exempel och respektive trafikförsörjningsprogram diskuterar vi gruppvis. 
Hur levande är dokumentet och hur styr det oss? Vad har fungerat bra? Vad har varit 
svårt? Vilka avvägningar har gjorts och varför? 

Passet avslutas med en gemensam reflektion. 

 

16:10 – 16:40 Kollektivtrafiken och migrationsfrågan NY! 

Ulf Nilsson, Kalmar inleder med att berätta om samarbetet med Migrationsverket i sitt 
län samt om Svensk Kollektivtrafiks service till medlemmar i frågan.  

Sara Rhudin, SKL, berättar om vad SKL driver för behov av regeländringar.  

Passet avslutas med en gemensam reflektion utifrån frågeställningarna: Vad är 
kollektivtrafikens roll och uppdrag i migrationsfrågan i ditt län? Hur hanteras 
utmaningarna rent praktiskt? Ta gärna med exempel från ditt län.  

16:40 – 16:45 Avslutning 

Stefan Sedin, vd på Svensk Kollektivtrafik, summerar dagen. 

16:45 – 18:30 Egen tid 

18:30 – 19:00 Gemensam aktivitet (tiden kan komma att ändras) 

Konstvandring och fördrink. 

19:00 -  Middag (tiden kan komma att ändras) 
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25 november 

08:45 – 09:00 Återblick från gårdagen 

Gemensam reflektion över gårdagens övningar.  

09:00 – 10:00 Intäkter och ekonomi 

Bo Legerius, ekonom på SKL, fortsätter med att visa hur resande och kostnader har 
utvecklats och beskriver vilken kunskap som finns om detta. Vilka utmaningar finns och 
hur ska vi hantera dem? 

 

Vad händer med biljettpriserna? NY! 

Mattias Adell, affärsutvecklare på Svensk Kollektivtrafik, presenterar resultatet från 
Biljettprisundersökningen 2015.  

Hur kan man betala? Vad kostar ett månadskort? Vad finns det för rabatter? Vilka 
satsar på försäljning till företag? Hur mycket har priserna gått upp?  

 

Passet avslutas med gemensam reflektion. 

 

10:00 – 10:20 Fika 

Kaffe och tillbehör. 

 

10:20 – 11:00 Hur står det till med järnvägen? 

Cecilia Mårtensson, expert trafik och infrastruktur på SKL och Ulf Nilsson, 
styrelseordförande på Svensk Kollektivtrafik, berättar om aktuella frågor. Vilken roll 
spelar den regionala tågtrafiken och hur påverkar järnvägen övrig kollektivtrafik?  

Passet avslutas med gemensam reflektion. 

 

11:00 – 11:45 Kollektivtrafik på gles- och landsbygd 

Sara Rhudin, SKL, inleder med aktuellt i frågan. Storstäder och gles- och landsbygd 
står inför olika utmaningar att lösa kollektivtrafiken på. Kollektivtrafiken fyller också olika 
roller och mål beroende på befolkningstäthet, geografi och andra faktorer. Mats 
Gunnarsson, Örebro fyller på med exempel hur de jobbar. Gemensam reflektion.  

 

11:45 – 12:00 Avslutning och summering 

Gemensam utvärdering och önskemål om fortsatta träffar och teman.  

 

12:00 – 13:00 Lunch 

 


