
 

 

 
 

 

 
 

Nätverksträff 
Säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken 

Stockholm, 10-11 april 
 
 

 

Lokal: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 

Konferensavgift: 2 400 kr, exkl. moms (inkl 2x lunch, fika 
och middag)  

Logipris: 1530 kr, exkl. moms 

Anmälan på https://www.svenskkollektivtrafik.se/kalender/ 
 
Sista anmälningsdag 2019-04-01 
Vid ev. avbokning efter anmälningstidens slut debiteras full 
avgift. Det finns alltid möjlighet att byta deltagare kostnadsfritt 
inom respektive organisation om du personligen får förhinder.  
 
Kontakt: helena.leufstadius@svenskkollektivtrafik.se 

 
 
Välkomna! 
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Program 
 
Dag 1 
12.00 Lunch 
13.00 Inledning 

VD Helena Leufstadius (Svensk Kollektivtrafik) 
Säkerhetschef Mikael Eriksson (Kollektivtrafikförvaltningen UL) 

13.30 Platssamverkan för säkra och trygga offentlig miljöer- kollektivtrafikens roll 
Ett sätt att skapa attraktiva, säkra och trygga platser där människor bor och 
verkar är genom så kallad Offentlig-Privat Platssamverkan. Det handlar om att 
fastighetsägare, kommunen och andra aktörer går samman i en fristående, icke-
vinstdrivande organisa-tion och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat 
område, t.ex. ett bostadsområde, ett torg eller en kollektivtrafiknod. Arbetet 
handlar om att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för 
renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring etc. 
på en plats. Hur ser kollektivtrafikens roll ut när det gäller platssamverkan för 
säkra och trygga offentliga miljöer?Generalsekreterare Magnus Lindgren 
(Tryggare Sverige) 

14.30 Fika och promenad till City i Samverkan 
15.30 Studiebesök på City i Samverkan och platssamverkan Sergels Torg 

Under eftermiddagen besöker vi City i Samverkan och platssamverkan Sergels 
Torg för att få del av deras arbetete med att minska brottsligheten och öka 
tryggheten samt en beskrivning av hur kollektivtrafikens roll ser ut i detta 
sammanhang. 
VD Per Eriksson (City i Samverkan) 

18.00 Åter på hotellet 
19.00 Gemensam middag 
 
Dag 2 
08.00 Backspegel 
08.30 Workshop och erfarenhetsutbyte med fokus på lösningar 

Under förmiddagen genomför vi en workshop med fokus på vad som händer i 
kollektiv-trafiken kopplat till brott och trygghet? Vilka är trenderna? Vilka 
erfarenheter finns? Hur ser utmaningarna ut, men framför allt vilka lösningar 
finns för att hantera situationen och utmaningarna. Vad fungerar och vad 
fungerar inte? 

11.00 Trafikverkets säkerhetsarbete 
Jim Milerud Säkerhetsstrateg Trafikverket 

11.40 Sammanfattning och det fortsatta arbetet 
Sammanfattning av nätverksträffen och en diskussion om vägen framåt. 
Säkerhetschef Mikael Eriksson (Kollektivtrafikförvaltningen UL) 

12.00 Lunch 
13.00 Slut 
 


