BoTryggt2030
Säkra och trygga livsmiljöer
Vad är BoTryggt2030?
Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafikmiljöer etc. görs sedan länge medvetna val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljö-frågor.
Motsvarande strukturerat arbete saknas ofta beträffande frågor som rör säkerhet och trygghet.
Tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner har vi därför tagit fram
en de-facto standard för arbetet med att skapa säkra och trygga livsmiljöer.
Standarden BoTryggt2030 handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott
och öka tryggheten i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning.

Vad kan vi erbjuda?
Med utgångspunkt i BoTryggt2030 kan vi erbjuda en rad tjänster för att hjälpa kommuner, fastighets-ägare och
andra aktörer att ytterligare utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

I.

Stöd och rådgivning i enskilda projekt
Vi bistår med att säkerställa att BoTryggt2030 tillämpas i samband med nyproduktion eller om-byggnation
av bostadsområden, skolor, offentliga rum, kollektivtrafiksmiljöer etc. genom bl.a.:

-

Nulägesanalyser av den befintliga miljön för att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för
uppkomsten av brott och otrygghet, för att därigenom föreslå konkreta åtgärder och prioriteringar
för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

-

Brotts- och trygghetskonsekvensanalyser av detaljplaner, planritningar och andra policydokument i syfte att säkerställa att principerna i BoTryggt2030 beaktats.

-

Processtöd och rådgivning med särskilt fokus på hur frågor om social hållbarhet kopplat till säkra
och trygga livsmiljöer kommer in i stadsplaneringsprocessen, t.ex. genom:
▪
▪
▪

Granskning av detaljplaner.
Utarbetande av aktivitetsplaner som stärker säkerheten och tryggheten för de som
bor, arbetar och vistas på platsen.
Stöd i det operativa och strategiska säkerhets- och trygghetsarbetet i den egna
organisationen kopplat till situationell brottsprevention, BoTryggt2030, platssamverkan och placemaking.
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II.

Implementering av standarden BoTryggt2030
Vi bistår med att implementera BoTryggt2030 för att därigenom skapa nya arbetssätt kopplade till den
fysiska utformningen av säkra och trygga livsmiljöer. Detta innefattar bl.a. följande:

III.

-

Framtagande av handfasta verktyg för att arbeta med säkerhet och trygghet i stads-utvecklingen.

-

Genomförande av workshops med relevanta aktörer i syfte att förankra och utveckla nya
arbetssätt kopplade till stadsbyggnadsprocessen.

Utarbetande av rutiner för genomförande av brotts- och trygghetskonsekvensanalyser vid all
nyproduktion och ombyggnation.

Kompetensutveckling
Vi bistår med utbildning och kompetensutveckling i syfte att öka kunskaps- och kompetensnivån hos
berörda aktörer när det kommer till frågor om utformningen av säkra och trygga livsmiljöer genom bl.a.
följande utbildningar:
-

IV.

BoTryggt2030 – grunderna i planering av säkra och trygga livsmiljöer.
Situationell brottsprevention i teori och praktik.
Feministisk stadsplanering i teori och praktik.
Platssamverkan och placemaking i teori och praktik.

Certifiering
Vi genomför certifieringar av enskilda projekt där planerna för nyproduktion och ombyggnation har utgått
från och uppfyller kraven i BoTryggt2030.
Vidare genomför vi certifieringar av befintliga bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum,
kollektivtrafikmiljöer i syfte att säkerställa att miljöerna uppfyller kraven i BoTryggt2030. Denna
certifiering gäller i två år, med möjlighet till omcertifiering.

Vill du veta mer om BoTryggt2030?
Kontakta oss via info@botryggt.se eller telefon 08-29 20 00
www.botryggt.se
.
Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden tankesmedja som drivs utan bakomliggande vinstintresse.
Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är
inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.
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