
Nybildade Persontransportforum 

Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som 
egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen 
företagsamhet resten företräder systemet som lever på bidrag och där merparten inte 
har någon samhällsfunktion alls annat än att var bidragstagare. 
Ett sorgligt gäng som i ett forum skall stöda regeringen med goda råd. Snacka om 
misslyckande eller allvarligt sagt vem tror att det skall komma ut något ur 
kollektivismens företrädare som skall gynna privat verksamhet? 
Ett ordentligt botten napp Åsa, tur är att det snart blir val och då lär väl denna grupp 
försvinna för samhällets bästa. 

toni schönfelder 

 

Persontransportforum 

I maj 2010 inrättade regeringen Persontransportforum. Forumet är ett rådgivande organ där 
erfarenheter ska utbytas mellan regeringen och företrädare för olika samhällsområden, 
personer med resenärs-, operatörs- och utvecklingsperspektiv. Forumet leds av 
infrastrukturminister Åsa Torstensson.  

http://www.regeringen.se/sb/d/13193 
 
Ledamöter i Persontransportforum 

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 
ledamöterna. 

Helena Ahlin 

 

Affärschef på Samtrafiken och har arbetat med affärsutveckling, produktutveckling, 
marknadsföring och försäljning på Samtrafiken i sex år. Stort fokus på nationella biljett- och 
reseinformationslösningar.  

Micke Bernvall 



 

VD för Stadsbussarna Östersund AB fram till 2010. Är i dag egen företagare och ska bland 
annat hjälpa Stadsbussarna att starta och bedriva busstrafiken i Gävle.  

Veronica Cadei 

 

Utbildad förskollärare och utbildning inom affärsturism. Jobbar som säljare på Hansen event 
& conference och pendlar dagligen mellan Västerås och Stockholm.  

Cecilia Carlqvist 

 

VD för den ideella medlemsorganisationen Gröna Bilister och projektledare för kampanjen 
"Inte Bilen Under Milen".  

Muharrem Demirok 



 

Kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköping. Ansvarig för 
samhällsplanering,  
infrastruktur och miljöfrågor.  

Jonas Eliasson 

 

Professor i transportsystemanalys vid KTH, och föreståndare för Centrum för 
Transportstudier. Till forskningsintressena hör bl.a. samhällsekonomisk analys och 
transportprognoser.  

Helén Elvmarker 

 

Ansvarar för Volvos globala produktprogram för stads- och regionbussar. Har sedan 1988 
arbetat  
uteslutande med persontransporter, varav de senaste 14 åren med framför allt kollektivtrafik.  

Margareta Friman 



 

Verksam vid Centrum för tjänsteforskning - CTF vid Karlstads universitet. Disputerade 2000 
vid Göteborgs universitet i psykologi och avhandlingen fokuserade på kundtillfredsställelse i 
kollektivtrafik. Föreståndare SAMOT-service och marknadsorienterad transportforskning.  

Anna Grönlund 

 

Förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Bussbranschens Riksförbund sedan 
2007. Ledamot i Transportstyrelsens insynsråd.  

Kurt Hultgren 

 

Generalsekreterare i Resenärsforum (kollektivresenärernas Riksorganisation) sedan 2005. Har 
lång bakgrund inom SJ, bland annat som stationsutvecklingschef.  

Michael Juniwik 



 

Startade 2001 ett eget gotländskt lågprisflyg, Gotlandsflyg AB. Är i dag VD för Sverigeflyg.  

Michael Koucky 

 

Arbetar med rådgivning, utredning, forskning och utbildning inom miljö och hållbar 
utveckling. Grundade 1998 konsultföretaget Koucky & Partners AB och leder företaget sedan 
dess.  

Jan Larsén 

 

VD för Strömma Turism & Sjöfart AB sedan 1985. Bolaget innehåller varumärken inom 
turism och sjöfart.  

Jonas Nilsson 



 

Chef Public Affairs/Samhällskontakt på SJ AB. Har tidigare erfarenheter från 
infrastruktursektorn som seniorkonsult på Kreab.  

Sune Nyman 

 

Har varit i taxibranschen sedan 1998. VD för Taxi Väst AB sedan 2004, som i dag är ett 
samverkansbolag för åtta taxibolag.  

Lars Olofsson 

 

Har arbetat som trafik- och samhällsplanerare sedan slutet av 1990-talet. Är sedan 2002 på 
Gatukontoret i Malmö stad. Vice ordförande i Cykelfrämjandets riksstyrelse och ordförande i 
Malmökretsen.  

Katarina Persson 



 

Arbetar som affärsområdeschef hos Veolia Transport AB. Har varit verksam i tågbranschen i 
sex år, varav tre år som chef för kundtjänst och resten som chef för Mittnabo.  

Näringsdepartementet  

Merrit Polk 

 

Forskare och lärare vid Göteborgs universitet, Institutionen för globala studier. 
Forskningsområdena inkluderar bl.a. genus, transporter och hållbar stadsutveckling. Arbetar 
nu på Mistra Centrum för hållbara stadsutvecklingar.  

Jan Sandberg 

 

Sedan november 2007 VD för organisationen NTF Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande). Tidigare bl.a. VD för branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.  

Charlotte Wäreborn Schultz 



 

VD för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik sedan 2007. Har tidigare varit 
landstingsdirektör i Jämtland och informationsstrateg i landstinget i Värmland.  

Gunlög Stjerna 

 

Journalist och redaktör för tidningen Mitt i Trafiken som ges ut av Sveriges Trafikskolors 
Riksförbund. Är aktiv i Nätverket Kvinnor i transportpolitiken.  

Helena Svensson 

 

Språkrör för Förbundet Unga Rörelsehindrade sedan 2009. Studerar Sociologi och socialt 
utvecklingsarbete på högskolan i Halmstad.  

 


