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Riktlinje för brottsförebyggande arbete
Bakgrund
Stockholms stad ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad.
För att upprätthålla detta måste staden i möjligaste mån kunna
förebygga brott och olyckor andra oönskade händelser och
påfrestningar. Utgångspunkt för arbetet är stadens Trygghets- och
säkerhetsprogram.
En sammanhängande kedja
Stockholms stads arbete med trygghet och säkerhet, mot
oönskade händelser, utgår från att det förebyggande och
hanterande arbetet hänger ihop. Inom staden arbetar vi
systematiskt med brottsförebyggande, olycks- och
brandförebyggande, krisberedskap, incidentrapportering och riskoch sårbarhetsanalyser.
När oönskade
händelser ändå
inträffar ska dessa
kunna hanteras
inom stadens
Lära
krishanteringsorganisation.
Allvarliga händelser ska utvärderas för att skapa lärande och
förbättra både det förebyggande samt det hanterande arbetet
framåt.
Förebygga

Hantera

Brottsförebyggande arbete i staden
Det brottsförebyggande arbetet är en central del av stadens
samlade trygghets- och säkerhetsarbete.
Trygghets- och säkerhetsfrågor hanteras centralt i stadens
riskhanteringsråd – tillika stadens brottsförebyggande råd – som
är rådgivande åt stadsdirektören.1
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Stadsledningskontoret ansvarar för att leda och utveckla hela
stadens trygghets- och säkerhetsarbete och att trygghets- och
säkerhetsfrågor samordnas och integreras i stadens verksamheter.
Stadsledningskontoret ska samverka med socialförvaltningen i
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den strategiska utvecklingen av stadens brottsförebyggande
arbete.
Socialförvaltningen ansvarar för metodutveckling och FoU-stöd
inom området. Förvaltningen ska också ge stöd genom kunskap
om insatser och metoder för att förbättra stadens lokala arbete
och stöd till samverkan mellan förvaltningar och bolag i staden.
Förvaltningen ansvarar också för stadens trygghetsmätning samt
administration av stadens trygghetspris, som delas ut årligen.
Samtliga förvaltningar och bolag ska ha en ansvarig för det
brottsförebyggande arbetet. Då det brottsförebyggande arbetet till
stor del sker i samverkan med andra aktörer ska det i samtliga
stadsdelsförvaltningar dessutom finnas ett lokalt
brottsförebyggande råd eller motsvarande.
Det brottsförebyggande arbetet ska ske samordnat med
säkerhetsarbetet. Utgångspunkter skall vara stadens trygghetsoch säkerhetsprogram, stadens samverkansavtal med
polismyndigheten samt lokal lägesbild.
Analyser av inriktning ska bl.a. ske utifrån brottsstatistik, stadens
trygghetsmätning, incidentrapportering i RiSK, risk- och
sårbarhetsanalyser samt räddningstjänstens statistik.
Det ska finnas en dokumenterad planering för arbetet. Arbetet ska
följas upp tertialvis.
Denna riktlinje ersätter stadens brottsförebyggande program som
per september 2013 är utgånget.
________________________________________________
Riktlinjen för brottsförebyggande arbete ska granskas och
revideras varje år för att se om betydande förändringar inträffat
och för att säkerställa att riktlinjen fortfarande är relevant.
Ansvarig för detta är stadens säkerhetschef.

Stockholms stad den 11 oktober 2013
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