SÄKRAPLATSER VÄST
Säkraplatser Väst är en del av det
nationella nätverket Säkraplatser.
Nätverket syftar till att sprida
kunskap och information om
situationell brottsprevention – en
form av prevention som handlar om
att förändra och gestalta platser så att
brott försvåras eller förhindras.
Säkraplatser Väst startade i januari
2018 och har sin bas på Göteborgs
universitet.
Kungliga tekniska högskolan (KTH) i
Stockholm ansvarar för det nationella
nätverket Säkraplatser, som startades
2017. Verksamheten vid båda
noderna svarar mot det större fokus
på situationell prevention som idag
kommer till uttryck i nationell policy
– se bl a Tillsammans mot brott, det
nationella brottsförebyggande
programmet från 2017.
Brottsförebyggande rådet (Brå)
bidrar med medel för att stödja
nätverkets arbete. Säkraplatser Väst
har – liksom den nationella noden –
egen budget och styrgrupp.

NÄTVERKETS SYFTE
Säkraplatser syftar till att vara en
samlingspunkt för de som arbetar
med eller intresserar sig för
situationell prevention. Båda
nodernas aktiviteter är öppna för
intresserade från hela landet.
Nätverket vänder sig till både forskare
och praktiker. Ett viktigt mål för
nätverket är att engagera och skapa
utbyte mellan akademiker, poliser,
kommunanställda och andra såväl
privata som offentliga aktörer från
olika områden som arbetar med
brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.
Nätverket står för omvärldsbevakning
och arrangerar flera slags aktiviteter
på olika platser i syfte att sprida
information och evidensbaserad
kunskap om situationell prevention.
Säkraplatser Väst arrangerar t ex
tematiska konferenser av nationellt
intresse med presentationer av både
akademiker och praktiker, liksom
lokala och regionala temadagar och
workshops.

VAD ÄR SITUATIONELL
PREVENTION?

Är du intresserad av att få veta mer
om situationell brottsprevention eller
om Säkraplatser Västs arbete?

Inom brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete görs en
skillnad mellan situationell och social
prevention. De båda utesluter inte
varandra, men är principiellt olika.

Besök gärna hemsidorna för
Säkraplatser, Säkraplatser Väst och
Centrum för urban trygghet och
samhällssäkerhet. Där finns kontaktuppgifter, intressanta länkar och
information om vad som är på gång
inom det nationella och det regionala
nätverket, samt möjlighet att anmäla
sig till nyhetsbrev.

Situationell prevention syftar till att
utforma den fysiska miljön på ett
sådant sätt att den inte bidrar till
onödiga brottstillfällen eller skapar
otrygghet. Social prevention syftar
däremot till åtgärder som påverkar
individens benägenhet att begå brott.

ORGANISATION OCH
KONTAKT
Säkraplatser Väst har administrativ
bas vid Centrum för urban trygghet
och samhällssäkerhet (URBSEC),
Göteborgs universitet. Styrgruppen
består av representanter för olika
aktörer med roller i det förebyggande
arbetet i Västra Götaland.

SÄKRAPLATSER
VÄST

www.spvast.se
www.urbsec.se
www.sakraplatser.abe.kth.se

Ett nätverk med inriktning på
brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete genom
situationell prevention

