
 

Samverkan för trygghet under sommarens stora 
evenemang 
Länsstyrelsen i Västmanlands län i samarbete med Västerås stad och 
Västerås Marknad och Näringsliv bjuder in till en heldagskonferens 
med fokus på trygghet i samband med sommarens stora evenemang. 
Att kvinnors och tjejers handlingsutrymme på publika evenemang 
minskas genom hot och våld är oacceptabelt. Detta ses som ett jäm-
ställdhetsproblem som berör alla och som vi aktivt och i samverkan 
vill motverka. 

Under konferensen kommer du bland annat att få ta del av goda exempel på samverkan och samarbete från Länsstyrelsen i 
Stockholms län samt Åre kommun. Vi kommer att inspireras och många frågor kommer att väckas genom Män för jäm-
ställdhet och deras föreläsning om maskulinitet.

NÄR: 7 maj 2018, kl. 9.00 –16.00
VAR: Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås 

Syftet med dagen är att öka kunskapen om ofredanden vid publika arrangemang samt att utveckla och förstärka samverkan 
och samarbete i Västerås med målsättningen trygga och positiva upplevelser för besökare, medverkande och medarbetare 
på stora evenemang i Västerås.

Programmet hittar du på nästa sida.

Välkommen!

Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig och din organisation som på olika sätt medverkar och/eller är involverad i 
trygghetsskapande arbete i samband med publika arrangemang 2018 i Västmanland. Konferensen vänder sig 
till dig som arbetar inom Västerås stad, Polisen, Region Västmanland/Akutmottagningen och VL/Kollektivtra-
fikmyndigheten, räddningstjänsten, vaktbolagen, taxibolagen, Röda Korset, Frivilliga resursgruppen, krögare i 
Västmanland, arrangörsföreningar samt närliggande kommuner.

Anmälan: Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats senast den 30 april 2018. Ange i din anmälan om du har särskilda behov av 
utrustning eller hjälpmedel som arrangören ska tillgodose, eller om du har allergier eller behov av speciell kost.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller 
avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Kaffe förmiddag och eftermiddag ingår. 
Lunch ordnas på egen hand. 

Frågor: Sanela Cerimagic, Regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Västmanland  
Tfn: 010-224 92 36, e-post: sanela.cerimagic@lansstyrelsen.se

 Caisa Claydon, Avdelningen för stöd och utveckling, Länsstyrelsen Västmanland  
Tfn: 010-224 92 37, e-post: Caisa.Claydon@lansstyrelsen.se 

INBJUDAN FRÅN LÄNSSTYRELSEN VÄSTMANLAND

http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/kalender/2018/Sidor/Samverkan-för-trygghet-under-sommarens-stora-evenemang.aspx


 

Program 7 maj
9.00 Inledning

9.15 Inspirationsföreläsning - maskulinitet och åskådarperspektivet 
Män för jämställdhet  

10.00  Samverkan i Stockholm  
Amanda Netscher, Länsstyrelsen i Stockholms län 

10.30  Fika

10.45  Trygghet och säkerhet på musikarrangemang 
Joppe Pihlgren, Svensk Live 

11.15  Trygghetsarbete i en kommun med många unga säsongsbesökare 
Malin Bergqvist, Åre kommun

12.00  Lunch på egen hand

13.00 Trygghetsarbete i samband med festivaler 2018 i Västerås 
Västerås kommun och Polismyndigheten

14.15 Fika

14.30 Workshop – med fokus på trygghetsarbete i samverkan 

15.15  Återkoppling från grupperna 

15.45 Summering och avslut

PROGRAM


