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13.30-14.15	 Registrering,	fika	och	mingel

14.15-14.20 Moderatorn hälsar välkommen

14.20-14.30 Business Arena 2015 – Programarbete och konceptutveckling
 Det är dags för en första glimt på årets huvudteman och andra nyheter  
 som har med genomförandet av Business Arena Stockholm att göra.

 Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt och grundare av Business Arena

14.30-14.50 Är New Yorks brottsbekämpning en användbar förebild?
 Den offensiva strategi mot brott som inleddes i New York under ledning av  
  då varande borgmästaren Rudi Giuliani år 1994, beskrivs av de flesta som  
  mycket framgångsrik. Trots sin storlek och de djupa problem som fanns på  
 1970-talet är staden i dag, trots vissa negativa tecken, en av de tryggaste  
 storstäderna i  världen. När det var som värst fanns det områden dit 
 polisen inte begav sig annat än i stort  antal – så kallade ”no-go”-zoner. 
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Kriminalitet som
omvärldsfaktor
– hur påverkas stadsmiljö, samhälle och näringsliv?

Stora polariseringar, ökad segregation och otaliga krisrapporter om upptrappning 
av gängkrig. Är det eskalerande våldet något vi får lära oss att leva med, eller kan 
vi komma tillrätta med problemen genom breda insatser från samhället?
Välkommen till ett seminarium som handlar om hur vi inom fastighets- och 
 samhällsbyggnadssektorn gemensamt kan arbeta för ett säkrare samhälle.

MODERATOR: Heidi Avellan, politisk chefredaktör, 
Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

 I dag finns liknande områden i svenska städer och  experter menar att  
 på många mindre orter utövar kriminella grupper ett  alldeles för stort  
 inflytande. Med utgångspunkt i erfarenheterna från New York diskuterar  
 vi hur kriminalitet påverkar det svenska samhället och näringslivet.

 Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York, demokratiutredare

14.50-15.10 Behöver samhället bekämpa grova brott på ett nytt sätt?
 För att möta den organiserade brottslighetens framväxt i det svenska  
  samhället krävs det att man angriper orsakerna och inte bara symtomen.  
 För att det ska  fungera krävs en helt ny organisation och samverkan 
 mellan polis och landets kommuner. Det menar tankesmedjan 
 Tryggare Sverige.

 Magnus Lindgren, före detta polis, kriminolog och 
 generalsekreterare i tankesmedjan Tryggare Sverige

15.10-15.45 Paneldiskussion: Kriminalitet som  omvärldsfaktor 
 – hur  påverkar den stadsmiljö, samhälle och företag

 Genom förebyggande  strategier och stora satsningar på  poliskåren  
  lyck ades man med att öka  trygg heten för invånarna i New York,  liksom  
  stimulera  ekonomin och  befolkningstillväxten. Även om de svenska  
 städerna kan  uppfattas som trygga i en  inter nationell  jämförelse finns  
 det  signaler om grövre  brottslighet som många  bedömare menar  måste  
 tas på  allvar. I en  diskussion med  representanter från branschen och  
 kunniga personer med olika infallsvinklar försöker vi ta reda på om det  
 rör sig om en  alarmistisk överdrift, om det finns anledning att ompröva  
 gamla  strategier och vad fastighetsbranschen kan göra för att bidra till  
 ett tryggare samhälle.

 Gerda Larsson, Chief Social Officer, Mitt Alby
 Sharam Rahi, vice vd, Balder
 Ilija Batljan, vice vd Rikshem
 Samir Sabri, grundare, 2nd Chance

15.45-16.00 Sammanfattning av dagens moderator Heidi Avellan

16.00-18.00 Mingel, förfriskningar och eftersnack



Vi kan lova att årets stora partnerträff den 27 maj blir  något 

 alldeles extra och att du som sitter högt upp i företagets 

 organisation får en värdefull omvärldsorientering. En perfekt 

 upptakt inför höstens Business Arena!

För dig som representerar något av  Business Arenas 

 partner företag är detta seminarium kostnadsfritt (dock högst tio 

 personer per  företag). För övriga är priset 2 495  kronor.

Antalet platser är begränsat och är i första hand vikta för 

 representanter från våra partnerföretag och för dig som redan är 

anmäld till  Business Arena 2015. Vi stänger  anmälningsfunktionen 

på vår hemsida så snart det är fullt. Observera att  avanmälan 

måste ske senast tre dagar innan partnerträffen,

annars  debiteras en avgift om 495 kronor.

PROGRAMGRUPP: Henrik Zetterstedt och Daniel Bergstrand

Obs!

Anmäl dig på www.businessarena.nu


