SAMHÄLLSUTVECKLINGSFORUM 2019

– samhällsplanering, trygghet och förebyggande av brott
Den 11 september bjöd Länsstyrelsen in till Samhällsutvecklingsforum – ett återkommande möte som fokuserar på frågor som rör hållbar samhällsutveckling.
Temat för dagen löd: hur bygger, utvecklar och förnyar vi bostadsplaneringen
utifrån perspektiven trygghet och förebyggande av brott?

Med på mötet som hölls på Residenset fanns ett 50-tal
deltagare. Målgruppen för dagen var aktörer i länet som
på olika sätt är involverade i samhällsbyggande eller arbetar med säkerhetsfrågor. Representanter från myndigheter, kommuner och näringsliv deltog.
Landshövding Ingrid Burman

komna.

hälsade alla deltagare väl-

Därefter tog Carin Karlsson, enhetschef för Samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen vid. Hon pratade om
hur enheten jobbar tvärsektoriellt mellan funktionerna
för en hållbar samhällsutveckling med uppdrag inom planering, kulturmiljö, skydd
och beredskap samt social hållbarhet.
Uppdrag som alla bidrar till samhällets
utveckling. Det är viktigt att fokusera på
vad vi gör för våra invånare i länet i våra roller på Länsstyrelsen som till exempel att bidra till bättre
boende, hälsa och livsmiljöer samt demokrati och att se
att alla enhetens funktioner bidrar till samma ”tårbitar”
i samhället om än utifrån olika perspektiv.
Det är också det som den här dagen handlar om – att
ge aktörer i länet en ökad förståelse för hur olika sakområden tillsammans bidrar till samhällets utveckling. Vi vill
också knyta an till Agenda 2030 som ingår i vårt uppdrag.
Idag kommer vi framförallt att beröra frågor kopplade till
målen 5, 10, 11 och 16.
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Hur skapar man ett tryggt samhälle – är det samma sak som ett säkert samhälle? Carin Karlsson
som just nu även är funktionschef för Social hållbarhet berättar hur vi ser på dessa frågor utifrån
ett socialt perspektiv. Detta kan till exempel handla om att jobba för ökad jämställdhet och
minskat våld mot kvinnor eller jobba med integration för att minska utanförskapet men också
jobba med ANDT för att minska droganvändningen i samhället och brottsförebyggande för att
minska rädslan och risken för brott.
Det finns ett antal preventiva perspektiv att arbeta med för att närma sig skydd och trygghet.
Prevention står inte ensamt – det är kopplat till ett samhälle och dess utveckling. Hur får vi ihop
perspektiven? Perspektiven går att jobba med på många olika sätt – och de måste jobbas med
inom många olika sakområden för att få genomslag. Hur planerar vi exempelvis våra städer?
Tänker vi ur ett jämställdhetsperspektiv? Skapar vi blandat boende för att unga, gamla, nya
svenskar och ”gamla” svenskar ska bo tillsammans eller blir det motsatsen och vad innebär det?
När vi pratar utveckling av en plats och förebyggande av brott – tänker vi då på människors
känsla av trygghet eller tänker vi på risken att utsättas för brott, det vill säga deras säkerhet på
den platsen? Det finns oerhört många perspektiv att tänka på – vi behöver hålla dem alla i huvudet men framförallt veta något om dem och skaffa oss kunskap om hur vi använder dem.
och funktionschef
för Skydd och beredskap pratade om trygghet och
brottsförebyggande arbete utifrån perspektivet skydd
och beredskap och mer specifikt om medborgarna i
krisberedskapen och totalförsvaret. Funktionen
bevakar bland annat de fysiska aspekterna i ett samhälle som vägar och riskplanering i samhällsplaneringen men tittar även på försvarsviljan och viljan att
hjälpa till med krisberedskapsfrågor, något som också
kan kopplas till trygghetsfrågor.
Max Hector, beredskapsdirektör
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Detta är samhällsplanering som möter politik genom länsstyrelsens uppdrag att återstarta totalförsvarsplaneringen och genom att krisberedskapen är mer aktuell än någonsin. Vi har också
förra sommarens bränder och torka i färskt minne. Men finns det plats för medborgarna att
hjälpa till idag? Samhället har förändrats radikalt sedan totalförsvaret senast var ett centralt
begrepp i Sverige. Vi vet att försvarsviljan och viljan att hjälpa till är stor i kris i Sverige men
finns arenorna kvar? Hur såg då samhället ut 1979 jämfört med idag 2019?
2019

1979
- Ett samhälle med mer kollektiva ideal
än idag?

- Ett samhälle med mer fokus på familj
och individ än tidigare?

- Åren efter miljonprogrammets avslutande
- Grannskapsstaden och SCAFT-planering

- Eget ägt boende – småhus och bostadsrätt ideal i större utsträckning

- Bostadsområden med all service i
närheten är ofta idealet

- Service förlagd till köpcentrum och större
kommersiella enheter

- Föreningsliv och fritid mer kopplad till
bostadsområdet

- Föreningsliv inte lika kopplat till
bostadsområdet som tidigare

- Mängder med medborgare organiserade
i frivilliga försvarsorganisationer och
föreningar – detta utöver de som omfattas
av plikt.

- Frivilligrörelsen svag och föreningslivet
specialiserat
- Återstartad värnplikt , ingen civilplikt
och brist på deltidsbrandmän

- Stora materiella resurser för kris och krig
lagrade i länet

- I princip inga lager av materiel och
förnödenheter

Hur ska vi göra nu och framåt? Hur engagerar vi medborgarna i
krisen och hur ska de organiseras? Vi ser ett ökande engagemang
och att försvarsviljan är stark i Sverige idag. Viljan finns alltså men
inte alltid organisationen. De som vill hjälpa är inte alltid med i föreningar eller andra organisationer vilket gör att de blir dyra resurser
att ”greppa” i krisberedskapen. En sak vi ser i nuläget är att landsbygdens är starkare när är det gäller att jobba för vårt gemensamma
och lokala samhälle jämfört med staden.
Kan samhällsplaneringen hjälpa oss igen? Kommande kris eller
krig kommer förmodligen att handla om en långvarig, seg konflikt
där samhället störs och inte fungerar som det är tänkt. Skyddsrum
kommer därför inte vara aktuella på samma sätt.
Gunnel Henriksson, länsarkitekt och

funktionschef
för Hållbar samhällsplanering gick över till den fysiska
planeringen och dess betydelse för att skapa trygga
miljöer utifrån perspektivet
samhällsplanering.

Hon inledde med att berätta vad funktionen jobbar med, bland annat detaljplaner, översiktsplaner, infrastrukturärende, bostadsfrågor och bostads- och energistöd.
Gunnel nämnde projektet ”Trygghet i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv”
som Boverket höll ihop och som pågick 2008-2010. Ett projekt som angick alla länsstyrelser och
vände sig till kommunerna i landet.
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Vidare är det viktigt att hitta metoder för att
samtala med dem som använder våra miljöer,
och ta reda på hur de upplever trygghet och
att skaffa sig kunskap. Man kan till exempel
bjuda in till trygghetsvandringar, eller bjuda
in sig själv till olika grupper i områden där
det finns problem eller besöka skolor och
prata med barn om vilka platser de känner sig
trygga eller otrygga på. Vi måste också fortsätta jobba med olika åtgärder och samverka
med olika aktörer från planering, byggande
till förvaltning.
Trygghet handlar mycket om att arbeta med stadens/tätortens rum, alla mellanrummen
mellan husen som exempel gator, stråk, torg eller parker. Platser för möten och olika aktiviteter
är viktiga. Vi behöver arbeta med stadens rum. Det betyder också mycket att känna trygghet i
sin närmiljö, att det exempelvis finns gemensamma ytor att vistas på, mötesplatser, skötsel och
underhåll, mänsklig skala, överblick, orientering, identitet, blandat boende och att se boendet
som en del av en större helhet.

informerade om en ny rapport från Boverket som släpptes 13 september.
Vägledningen avser att ge en överblick över kunskapsläget i Sverige idag, liksom exempel på
samverkansmodeller, metodik och fysiska åtgärder för brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete.
Carin Karlsson

I vägledningen får vi en överblick av kunskapsläget i Sverige. Den ger också exempel på samverkansmodeller, metodik och fysiska åtgärder för brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete. I rapporten definieras trygghet: ”Trygghet är den känsla som utlöses när individen tolkar en fysisk
miljös utformning och användning genom att sinnesintryck kombineras med såväl egna erfarenheter, som med
andra individers eller mediers beskrivningar av risken för att utsättas för brott eller hotfulla situationer.”
Några viktiga slutsatser som kommer fram är att få kommuner har inarbetade rutiner, det är
viktigt med bred samverkan, lokalkännedom och platsspecifik kunskap. Brist på kunskap riskerar
att bli punktinsatser utan helhetssyn. Fysiska åtgärder kan behöva kombineras med sociala insatser för att uppnå önskad effekt. Det finns också behov av kompletterande studier och forskning.
Även grundutbildningarna för samhällsbyggnadsprocessens olika aktörer behöver kompletteras.
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Magnus Lindgren,

från Stiftelsen Tryggare Sverige föreläste under rubriken ”BoTryggt2030 och

förändring i befintlig bebyggelse”.

Magnus inleder med att berätta att även om det många gånger finns resurser, forskning och kunskap inom ett område kan det vara svårt att få till arbetet i praktiken. Forskarna kan inte tillräckligt om detaljerna och praktikerna kan inte ta till sig forskningen och kunskapen. Vi behöver både
ha en fot i teorin och en fot i praktiken. Detta gäller även arbetet med trygghetsfrågor i stadsplaneringen. BoTryggt 2030 är en ny standard för framtidens stadsplanering. Det är en fortsättning
av BoTryggt01 som Polisen publicerade och som sedan uppdaterades i versionen BoTryggt05.
BoTryggt2030 omfattar ett helhetsperspektiv där även offentliga rum, skolor, kollektivtrafik och
kommersiella lokaler tas med, utöver bostäder och bostadsområden som inkluderades i föregångarna till BoTryggt2030.
Nu finns checklistor klara, handboken är på gång och ett digitalt verktyg tas fram år 2020.
Materialet bygger på klassiska kriminologiska teorier, rutinaktivitetsteorin, broken windows-teorin, placemaking, hot spots med mera. Tryggare Sverige söker nu fastighetsägare och kommuner
för att göra pilotprojekt utifrån materialet.
Det är många aktörer som tycker trygghet är viktigt men det mäts sällan och alla vet inte vad
som påverkar tryggheten. Det är därför viktigt att hålla isär begreppen trygghet och säkerhet, där
säkerhet är de faktiska förhållandena och trygghet är upplevelsen av säkerheten. Det är för mycket fokus på trygghetsfrågor. Det primära är säkerheten, att det är låg risk för brott och ordningsstörningar. Det är bara när det är låg risk för brott och personer trots det ändå är otrygga som det
finns anledning att arbeta med trygghetsfrågan.
Vad påverkar tryggheten? Belysningen
är ju bra, den frågan har vi jobbat med
länge men den är bara en av nio faktorer som påverkar tryggheten. Trygghet
är ett av de viktiga basala värdena för
människor. Att fokusera på den fysiska
miljön för att förebygga brott är därför
viktig. Det behöver bli mer fokus på
den situationella brottspreventionen.
Näringslivet har mycket stor betydelse i
det arbetet.
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Beställarna vid nybyggnationer måste efterfråga brottsförebyggande och trygghetsskapande lösningar och utförarna måste beakta att trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor är en del i
stadsplaneringsprocessen. Vi ska styra platserna, vad man gör där, vilka som är där och så vidare.
Vi ska se till att platser blir attraktiva för många. Ett verktyg är att använda offentliga toaletter så
att kvinnor vill använda dem. Mix av funktioner och mix av människor är viktigt! Platssamverkan
kan användas som en del av lösningen. Polisen behöver ha lokal förankring, det funkar inte att
bjuda in till träffar i kommunhuset/polishuset. Polisen kan på så sätt få mycket information och
skapa kontakter.
Under eftermiddagen hölls två parallella seminarier.

Stefan Borgman, Länsstyrelsen i Hallands län

ställde frågan

”Hur hänger brottsförebyggande och samhällsplanering ihop och
vilken är platsens betydelse för brottslighet?” Stefan

Borgman kommer
ofta i sitt arbete som regional samordnare för brottsförebyggande
arbete, i kontakt med kommunernas samhällsplanering och planprocesser. I sitt seminarium fördjupade han sig i begreppen ”trygghet”
och ”säkerhet” kopplade till samhällsplanering, med fokus på trygghet
som är ett grundläggande behov för människor. Han menar att det visserligen pratas mycket om
trygghet i planering, men sällan i samband med brott.
Samhällsplanerare måste hantera olika aspekter som har med trygghet att göra; när är det viktigt
att tänka på trygghet i relation till exempelvis trafik, översvämning och skred och när är det
viktigt i relation till brott?
I sin föreläsning förklarade Stefan att det brottsförebyggande arbetet i samhällsbyggnad har en
stark koppling till mål 11 i Agenda 2030 (Hållbara städer och samhällen) och relaterade till olika
kriminologiska teorier, som exempelvis broken windows, rutinaktivitetsteorin och situationell
prevention. En stor del av seminariet handlade om CPTED, en förkortning för Crime prevention
through enviromental Design, som är en metod att arbeta brottsförebyggande i samhällsplaneringen. Principerna i CPTED är territorialitet, övervakning, tillträdeskontroll, target hardening,
aktivitetsstöd och underhåll/image. Kort sammanfattat innebär planering enligt CPTED att
platsens utformning har betydelse för förebyggande av brott: hur en plats belyses, om den är
överblickbar, hur tydliga skillnaderna är mellan privat och offentlig mark, hänsyn till vad som
finns i närheten, möjlighet till olika aktiviteter etc.
Deltagarna fick ta del av goda och dåliga exempel på utformning och även se hur enkla förbättringar i befintliga miljöer kan göra stor skillnad. En viktig aspekt, förklarade Stefan, är att få in aktiviteter på en plats som kan locka en blandning av människor och även att medborgarna involveras i
utformningsprocessen. Deltagarna, av vilka ett flertal arbetar med planering, fick också med sig tips
om hur det går att få in principerna i CPTED i planprocessen med översiktsplaner och detaljplaner.
Tas principerna med tidigt i planeringen underlättar det när planerna sedan ska genomföras.
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Seminariet med Johan Winberg, Polismyndigheten och Anders Hermansson,

hade rubriken ”Säkerhet och trygghet på landsbygden”. Är man otrygg på
landsbygden och har man i så
fall anledning att vara det? Trygghet
handlar om tillit mellan människor. Det
är det som är centralt på landsbygden.
Hur jobbar man för att skapa en trygghet på landsbygden?

LRF

Diskussioner fördes runt olika teman.
Pratar vi om landsbygd eller glesbygd eller är det samma sak? Vi konstaterade att vi jobbar med
landsbygd i Kronoberg, inte glesbygd. De stora problemen på landsbygden i Kronoberg är buskörningar med mopeder och bilar, ungdomsgäng och inbrott. De flesta i Kronobergs län, upp
emot 85 till 90 procent, har enligt Polisen inte varit utsatta för brott men man upplever ändå oro.
Ryktesspridning kring händelser kan vara både negativ och onyanserad. Ibland får vi läsa om
samma brott fyra gånger i tidningen samt i sociala medier. Det talas sällan om när brotten minskar. Men i Ljungby kommun har man aktivt jobbat och lyckats med minska stölderna av maskiner.
Har brotten då minskat? Totalt sett kan man se brottsligheten minskar. Det landsbygden drabbas
av är i första hand stölder av maskiner och dieseltankar. Dock har inbrotten i fritidshus ökat.
Det finns problem inom lagstiftningen då det inte alltid finns möjlighet att stoppa eventuell
utförsel av stöldgods vid våra gränser. Samverkan mellan tull och polis blir då central eftersom
tullen inte själva får kontrollera det utgående godset.
Vad kan vi då göra? På enskild nivå kan vi exempelvis vidta brottsförebyggande åtgärder genom
DNA-märkning. Polisen kan åka ut och prata med folk på landsbygden. Inte i stan utan ute på
landsbygden. Både för att öka förmågan att förhindra brott och för att skapa trygghet. Bra om
möten hålls i anslutning till när något har hänt. Grannsamverkan är viktig på landsbygden och
det är en fördel om också Polisen deltar på möten. Kommunpolisen har en viktig roll. Förmågan
att samverka är helt central för att skapa trygghet.
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För mer information, kontakta:

Carin Karlsson, enhetschef Samhällsutvecklingsenheten
carin.karlsson@lansstyrelsen.se
010-223 71 48
Max Hector, funktionschef Skydd och beredskap
max.hector@lansstyrelsen.se
010-223 74 94
Gunnel Henriksson, funktionschef Hållbar samhällsplanering
gunnel.henriksson@lansstyrelsen.se
010-223 74 49

Textsammanställning och foto: Gunilla Lindbladh.
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