
 
                                                    Säkraplatser nätverket – Arbetsgrupp Stadsmiljöns betydelse för säkerhet och trygghet 

 

Välkommen till en workshop kring 
brottskonsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen 

Tid: Den 22 augusti, kl. 10.00 – 16.00 
Plats: Osquldas väg 6B , Q-huset, Sal Q 31, våningsplan 3, Stockholm 
 
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: Vad är CPTED, Vilka 
kriminologiska teorier finns till stöd för detta arbete, fungerar det i praktiken, flyttar brotten någon annanstans och vad kostar 
det? Efter föreläsningen presenteras ett praktiskt exempel på en brottskonsekvensbeskrivning/analys 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.  
 
Fokus för dagens workshop 
Vi kommer att ha ett fokus på brottskonsekvensbeskrivningar i bebyggelseplanering och grundläggande kunskaper/teorier kring 
detta. Målsättningen är att ni efter denna workshop ska kunna börja jobba med detta hemma i era kommuner och kunna 
fortsätta med egen kunskaps- och erfarenhets uppbyggnad i frågan. Denna dag har inte ambitionen att ta ett heltäckande 
grepp om brottsförebyggande bebyggelseplanering. 
 
Trygghetsbegreppet exkluderat 
Vi kommer i första hand prata om brottsförebyggande- och säkerhetsskapande aspekter i bebyggelseplanering, som i sig kan 
leda till att en plats blir tryggare, men vi kommer inte att prata om aspekter som enbart vänder sig till att göra platser tryggare 
även om de är säkra. Vi vet att trygghet och säkerhet är ett mångfacetterat begrepp därför kommer vi att ha en ytterligare 
workshop i höst som handlar om detta.  
 
Ta med en egen detaljplan 
Vi vill be er att ta med en detaljplan från er egen kommun som ni under eftermiddagen kan börja göra en 
brottskonsekvensbeskrivning på. Det bör helst vara en plan över ett kvarter, bostadsområde, centrumanläggning, eller 
kommunikationscenter, där de brottsförebyggande aspekterna är mer aktuella.  
 
Dagordning 
10.00              Brottsförebyggande bebyggelseplanering 

- Jan Landström, Brottsförebyggande expert, Vania Ceccato, Professor, KTH, och Eidar Lindgren, 
Lektor och forskare, KTH 

11.00              Presentation av en brottskonsekvensbeskrivning i en detaljplan och i skolan 
                          - Jan Landström, Brottsförebyggande expert på Svenska Brottsförebyggarna 
11.30              Lunch (se information) 
12.30              Workshop 

- I arbetsgrupper arbetar vi konkret med att ta fram brottskonsekvensbeskrivningar i planärenden 
deltagarna har med sig.  

14.30              Fika 
15.00              Presentation av vad man kommit fram till i arbetsgrupperna 
16.00              Avslutning av dagen 
 
 
Anmäl dig här: https://www.sakraplatser.abe.kth.se/event/brottskonsekvensbeskrivningar-i-stadsplaneringen/  
 

https://www.linkedin.com/in/jan-landstr%C3%B6m-29b9a221/
https://www.kth.se/profile/vace/
https://www.kth.se/profile/eidar
https://www.sakraplatser.abe.kth.se/event/brottskonsekvensbeskrivningar-i-stadsplaneringen/
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