
Under de senaste åren har tryggheten ökat i många kommuner och mängdbrott som 
till exempel våld i offentlig miljö och bilbrott har minskat. Samtidigt ökar vissa andra 
brottstyper, exempelvis bostadsinbrott samt hat, hot och kränkningar på nätet. 

 – Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige vill vi lyfta den positiva utvecklingen 
och samtidigt peka på vad som ytterligare kan göras för att minska brottsligheten och 
öka tryggheten, säger Jonas Lundberg, vd Svenska Ledargruppen. 

Vid seminariet redogör forskaren och f.d. polisen 
Magnus Lindgren för utvecklingen när det gäller brott 
och otrygghet i Sverige samt hur detta kan motverkas. 
Därefter informerar säkerhetsföretaget SmartWater, 
om hur en ny tjänst vid namn Märk-DNA kan förebyg-
ga och hantera bostadsinbrott. Vidare beskrivs en ny 
tjänst kallad Digitalskydd för att förebygga och han-
tera näthat utvecklad av mySafety Försäkringar AB. 
Slutligen informerar Grannkompaniet AB om Coyards, 
ett nytt verktyg som underlättar grannsamverkan. Vi 
avslutar med en beskrivning av hur olika insatser och 
åtgärder kan öka tryggheten i boende. 

 – Det finns många dysterkvistar som bara pratar 
om problemen. Men tillsammans med näringslivet och 
civilsamhället försöker vi gör någonting åt situationen. 
Det här kanske inte är de enda lösningarna, men det 
är i vart fall ett nytt sätt att komma till rätta med denna 
typ av brott och samtidigt säkerställa att de drabbade erbjuds hjälp och stöd, menar 
generalsekreteraren Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Nya lösningar för att minska brottslighet
Välkommen till vårt kostnadsfria seminarium i Göteborg

Välkommen till vårt kostnadsfria seminarium onsdagen den 28 
oktober 13.00-16.30. Vi håller till i Svenska Ledargruppens lokaler i 

Focushuset, Göteborg.  Begränsat antal platser.  
Vi vill ha din anmälan till info@ledargruppen.se senast den 14/10. 

Detaljerat program finns på nästa sida.



Svenska Ledargruppen och Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till ett 
halvdagsseminarium om nya lösningar på gamla problem. Hur kan vi 

med hjälp av nya lösningar, nya idéer och nya samverkansformer minska 
brottsligheten och öka tryggheten?

Nya lösningar för att minska brottslighet
Program halvdagsseminarium i Göteborg

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipoli-
tiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är 
att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och 
att främja utvecklingen inom det brottsföre-
byggande området. Arbetet är inriktat på att 
erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och 
nya lösningar.

Om Svenska Ledargruppen 
Svenska Ledargruppen AB är en helhetsleve-
rantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, 
säkerhet och krisberedskap. Vi hjälper orga-
nisationer att utveckla en trygg miljö. Vi före-
bygger problem, stödjer i ett akut skede och 
minskar konsekvenserna efter en händelse.

13.00 – 13.10 Välkommen
Jonas Lundberg, vd Svenska Ledargruppen 

13.10 – 13.50 Brott och (o)trygghet i Sverige - en lägesbeskrivning  
Generalsekreterare, Magnus Lindgren, Tryggare Sverige 

13.50 – 14.20 Kaffe 

14.20 – 16.10 Nya lösningar på gamla problem
• DNA-märkning för att förebygga & hantera inbrott m.m. 

Björn Mannering, SmartWater 

• Digitalskydd mot hat, hot och kränkningar på nätet 
Sophie Gernandt, mySafety försäkringar 

• Coyards – ett verktyg för att underlätta grannsamverkan 
Johan Furugård, Grannkompaniet 

• Ett program för trygghet i boende 
Thomas Ahlskog, Tryggare Sverige 

16.10 – 16.30 Avslutning


