
 

 

 

 

 

 
 

Nätverksträff 
Säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken 

Stockholm, 7–8 november 

 

 
 

Lokal: Hotel Courtyard by Marriott Stockholm, 
Rålambshovsleden 50  

 

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

Logipris: 1,990 kr, exkl. moms 

 
Sista anmälningsdag 2018-10-25 
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.  
 
Fakturering sker ca 5 dagar innan evenemanget. 30 dagar 
betalningsvillkor. 
 
Kontakt: helena.leufstadius@svenskkollektivtrafik.se 

 
 
Välkomna! 
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PROGRAM  7 nov 2018 
 

  

12.00 Lunch 

 

13.00 Inledning 

VD Helena Leufstadius (Svensk Kollektivtrafik) och 
säkerhetschef Mikael Eriksson (Kollektivtrafikförvaltningen UL) 
 

13.30 Kollektivtrafiken som navet i lokalsamhällets 

trygghetsskapande arbete 

En viktig del för att minska brottsligheten och öka tryggheten i 
samhället handlar om att inkludera kollektivtrafiken och dess 
aktörer i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. Därför är det viktigt att det finns en särskild brottskod 
för brott som sker i kollektivtrafiken, vilket är något som 
saknas idag. Det är också viktigt att det finns poliser med 
särskilt uppdrag att jobba i kollektivtrafiken, samt att 
kommunerna sätter särskilt fokus på kollektivtrafiken i de 

lokala samverkansöverenskommelserna mellan kommun och 
polis. Vad krävs för att komma dit och hur kan RKM bidra i 
detta sammanhang? 
Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige) 

14.30 Fika 

 

15.00-17.30 SL:s trygghetsarbete 2003–2018 och vägen 
framåt 

SL beskriver hur trygghetsarbetet har växt fram och bedrivits 
mellan åren 2003 och 2018 samt redovisar hur nästa steg ser 
ut för att minska brottsligheten och öka tryggheten i 
kollektivtrafiken. 
Trygghetschef Jeanette Hegedus (SL) 

Studiebesök på SL:s Trygghetscentral 
Vi besöker SL:s Trygghetscentral och får se och höra hur 
arbetet för att minska brottsligheten och öka tryggheten ser ut 
i praktiken. 

19.00 Gemensam middag 
 

 
 
 



 

PROGRAM  8 november 2018 
 

08.30 Backspegel 
 
09.00 Workshop och erfarenhetsutbyte med fokus på 
lösningar 
Under förmiddagen genomför vi en workshop med fokus på vad 
som händer i kollektivtrafiken kopplat till brott och trygghet. 
Vilka är trenderna? Vilka erfarenheter finns? Vad fungerar och 
vad fungerar inte? Hur ser utmaningarna ut? Men framför allt, 
kommer vi att fokusera på de lösningarna finns för att hantera 
situationen och utmaningarna.  

10.00 Fika 
 
10.30 Grupparbete, forts 
 
11.30 Fortsatt arbete 
Sammanfattning av nätverksträffen och en diskussion om 

vägen framåt. Hur ser behovet av kompetensutveckling ut?  

Ska målgruppen för nätverket vidgas till att även inkludera 
operatörer i form av operatörer och andra berörda myndigheter 
etc.? 

Säkerhetschef Mikael Eriksson (Kollektivtrafikförvaltningen UL) 

 

12.00 Lunch 

 
13.00 Slut 
 
 
 


