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Planerad aktiviteter 2018
Datum

Tema

Plats

11 juni
2018

Risky situations

KTH

22 augusti
2018

Brottskonsekvensbeskrivningar i
stadsplaneringen (Workshop I)

KTH

14
september
2018

Brott på karta – lite mer är kartläggning

KTH

17-18
oktober
2018

Crime and fear in public places: A
conference on individual’s right to safe
public places

KTH

20
november
2018

Att mätta otrygghet - på fältet och med app

KTH

11 juni 2018
Risky Situations
RISKY SITUATIONS – The Twenty Minutes Leading Up to a Violent
Attack
11th June, 14.00, KTH
How local settings may subject people to risk of a violent attack, and some
of the ways these risks can be reduced. Special emphasis is given to the
safety of women in everyday life.
WELCOME!

Den här föreläsningen är en del av aktiviteter som Säkraplatsers arbetsgrupp ”Stadsmiljöns
betydelse för säkerhet och trygghet ” organiserar i år. Vi bli bättre på ’bygga in’ säkerhet- och
trygghet i ny produktion, och också kunna arbeta situationellt på ett mer effektivt och
inkluderande sätt med befintliga miljöer. Vi arbetar på två fronter. (1) Nyproduktion och (2)
Befintliga bebyggelse. Den här föreläsningen bidrar mest till (2). Den handlar om att diskutera
vilka av stadens miljöer skapar riskabla platser samt hur dessa kopplar till människors
rutinaktivitet. I den här arbetsgruppen lyfter vi fram metoder som finns tillhands för dig som är
trygghetssamordnare, polis eller annan expert. Detta för att identifiera var och när de flesta
brottsproblemen finns, hur dessa kopplas till den lokala stadens miljöer och hur de kan förändras
för att förebygga brott och/eller öka trygghet.

Anmäl dig här!

22 augusti 2018
Brottskonsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen – Workshop I
Den 22 augusti bjuder vi in till en workshop kring hur man gör
brottskonsekvensbeskrivningar /analyser i detaljplaner, stadsplaner etc. Workshopen
kommer att vara praktiskt orienterad och inledas med en föreläsning om
brottsförebyggande bebyggelseplanering ur ett kommunalt perspektiv. Föreläsningen
kommer att ge svar på frågor som: Vilka kriminologiska teorier finns till stöd för detta
arbete, situations baserad prevention, Brottsprevention genom urban design och
planering (CPTED), evidens att den fungerar i praktiken och när det inte gör det.
Efter föreläsningen presenteras ett praktiskt exempel på en
brottskonsekvensbeskrivning av en detaljplan. Sen får ni möjlighet i arbetsgrupper att
själva ta fram brottskonsekvensanalyser i era egna planer eller i planer som ni blir
tilldelade av arrangören.

10.00

Brottsförebyggande bebyggelseplanering
Jan Landström, Brottsförebyggande expert på Svenska
Brottsförebyggarna, Vania Ceccato och Eidar Lindgren, forskarna på
KTH

11.00

Presentation av en brottskonsekvensbeskrivning i en detaljplan

11.30

Lunch

12.30

’Hands on’ aktivitet – Ta med kartor och dokument
I arbetsgrupper arbetar vi konkret med att ta
brottskonsekvensbeskrivningar i planärenden deltagarna har med sig
eller får tilldelat av arrangören.

14.30

Fika

15.00

Presentation av vad man kommit fram till i arbetsgrupperna
Hur varje grupp/individ ska jobba med detta under sina förutsättningar,
Målet är att träffas inom 5 månader – 25 januari 2018.

16.00

Avslutning av dagen

14 september 2018
Brott på karta – lite mer är kartläggning
Den 14 september bjuder vi in till en workshop kring hur man arbetar med brottsstatistik
i kartläggningen av ett problem. Vad är Hobit? Vad är GIS? Hur man skapa kartor? Vilka
teorier finns bakom brottskoncentration? Vad man måste tänka innan vi skapa kartor – i
tid och rum? Räcker detta för planering och brottsprevention?
Efter varje föreläsning har ni praktiska övningar på KTHs labb.

10.00

Kartläggning behövs!
Anders Östlund, Polisen, Vania Ceccato, KTH

10.30

Brott på karta – Hobit
Anders Östlund, Polisen

11.30

Lunch

12.30

Brott på plats i Malmö
Malin Aparicio, Infrastrukturstrateg, Regional utveckling, Skåne

14.00

Fika

14.30

Brott på plats i Stockholm
Vania Ceccato, KTH, Peter Lindström, Polisen

15.30

Diskussion – Hur går jag vidare?

16.00

Avslutning av dagen

17-18 Oktober 2018
Vi uppmuntrar er att presentera din erfarenhet som praktiker i de parallella sessionerna.

Crime and fear in public places:
A conference on individual’s right to safe public places
17-18 October 2018, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
This interdisciplinary forum challenges the dichotomy between women’s and men’s
safety by offering 2 days of discussions about individual’s right to safe public places in
national and international contexts. The first day focuses on trends and patterns, countryspecific ‘infrastructures’ dealing with victimisation and perceived safety and the second
day is devoted to what is needed to promote change.

Keynote speakers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liz Kelly, London, Metropolitan University, UK
Juma Assiago, Global Coordinator of the Safer Cities Programme at UNHabitat
ElsaMarie D’silva, SafeCity Initiative, India
Anastasia Loukaitou-Sideris,UCLA , USA
Reza Arjmand, Lund University, Sweden
Katja Grillner, KTH, Sweden
Zozan Inci, Roks, the National Organisation for Women’s Shelters, Sweden
Fionna Gray, Durham University, UK
Anna Möller, Emergency Clinic for Rape Victims, SÖS, Sweden

Important deadlines
Abstract submission: 1st May to 16th September 2018.
Registration: 1st May to 12th October 2018.

20 November 2018
Att mätta otrygghet - på fältet och med app
Den 20 november bjuder vi in till en workshop om trygghet och hur man fånga upp den
genom trygghetsvandring och med den nya teknologi, med mobil och app.

10.00

Otrygghet – teori och hur man jobbar i praktiken
Per Gränhallen, Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning, Vania Ceccato,
KTH, Per Kärrgården, Safe LandStrateg

11.00

Trygghetsvandring
Per Gränhallen, Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning, Vania Ceccato,
KTH

12.00

Lunch

13.00

Trygghet med mobil och app
Per Kärrgården, Safe Land

14.00

Att prova på – fältarbete
Per Gränhallen, Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning

16.00

Avslutning av dagen

Januari-Februari 2019
Brottskonsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen (Workshop II)

’follow-up workshop’ – programmet kommer senare.

