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Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga åtgärder mot kriminalitet
i socialt utsatta områden
Regeringens beslut

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga
åtgärder för att förebygga och motverka brottslighet samt öka
tryggheten i socialt utsatta områden.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet)
senast den 30 november 2016.
Bakgrund

Brottslighet och otrygghet har i allt större utsträckning kommit att
prägla vissa bostadsområden. Gemensamt för dessa är att de utmärks av
socioekonomisk segregation, lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg
utbildningsnivå och höga ohälsotal. I vissa av dessa områden är även
förtroendet för offentliga myndigheter lågt. Sådana socialt utsatta
områden finns i såväl stora städer som på mindre orter runt om i landet.
Förutom att livsvillkoren för befolkningen är mer begränsade har man i
många av dessa områden sämre förutsättningar att upprätthålla social och
rättslig ordning. Trots att omfattande resurser läggs ner är det ofta svårt
att få till stånd välfungerande verksamhet från rättsväsendet och andra
samhällsaktörer såsom skola och socialtjänst. Som en följd av det är
problemen med brott och ordningsstörningar särskilt utbredda och
befolkningen generellt sett mindre trygg än i andra områden. Det finns
också en grogrund för radikalisering till våldsbejakande extremism. För
regeringen är det mycket angeläget att vidta åtgärder som kan bidra till
att förändra denna situation. Möjligheten att leva ett tryggt liv utan
brottslighet ska inte vara beroende av i vilket område en individ bor.
Eftersom orsakerna till problemen i socialt utsatta områden är komplexa
och mångfacetterade finns behov av insatser från många olika aktörer,
enskilt och i samverkan med varandra. Insatserna behöver omfatta såväl
brottsförebyggande som brottsbekämpande åtgärder, och fokusera på
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både sociala och situationella faktorer. För att ge alla individer oavsett
kön möjlighet till en trygg tillvaro är det också viktigt att detta arbete
präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
Det brottsförebyggande arbetet är en central del i att skapa ett tryggt
samhälle för alla. Att förhindra att brott begås innebär en stor vinst för
såväl samhället som för enskilda individer. Regeringen har tidigare
uppmärksammat behovet av att förstärka det brottsförebyggande arbetet
generellt. Förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner och
organisationer och förstärkt stöd på nationell nivå är nyckelfaktorer för
att nå större framgång. Brå har därför på regeringens uppdrag lämnat
förslag på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan utvecklas
genom utökat stöd och samordning. Ökad kunskap om åtgärder mot
brottslighet och otrygghet i socialt utsatta områden är en viktig del av
detta utvecklingsarbete.
I vissa socialt utsatta områden har det utvecklats lokal organiserad
brottslighet med betydande påverkan på lokalsamhället. Denna
problematik har endast i vissa delar omfattats av den
myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Bland
annat mot bakgrund av detta har regeringen denna dag beslutat om ett
uppdrag till Polismyndigheten att tillsammans med övriga involverade
myndigheter utveckla satsningen. Uppdraget omfattar bland annat att
förbättra myndighetssamverkan på lokal nivå, med ett särskilt fokus på
problematiken i utsatta områden.
Kunskap om vilka åtgärder som är verksamma är en grundläggande
förutsättning för att kunna motverka den negativa utvecklingen i socialt
utsatta områden. Brå har genom sin roll som rättsväsendets
kunskapscentrum och sitt uppdrag att utveckla lokalt
brottsförebyggande arbete goda förutsättningar att ge en samlad bild av
vilka åtgärder samhället kan behöva vidta.
Närmare om uppdraget

Regeringen ger mot bakgrund av detta Brå i uppdrag att identifiera
framgångsfaktorer och fungerande metoder och arbetssätt för att
förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta
områden. Brå ska även studera vilka åtgärder som kan bidra till att stärka
relationen mellan befolkningen och rättsväsendet, liksom mellan
befolkningen och övriga myndigheter och aktörer som medverkar i det
brottsförebyggande arbetet. Uppdraget ska ta sin utgångspunkt i
befintlig nationell och internationell forskning och beprövad erfarenhet,
samt Brås och andra relevanta aktörers pågående arbete på området.
Undersökningen bör omfatta insatser på både lokal och nationell nivå
och såväl rättsväsendespecifika åtgärder som åtgärder som bedrivs av
andra aktörer.
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På regeringens vägnar

Morgan Johansson
Emma Ekström
Kopia till
SB/SAM
Fi/BA
Fi/OFA K
Fi/SKA
Ju/PO
Ju/Å
Ju/DOM
Ju/L4
Ju/SSK
Ju/SIM
S/FST
S/JÄM
U/UF
N/BT PUB
Ku/D
Arbetsförmedlingen
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Skatteverket
Skolverket
Socialstyrelsen
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
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Sveriges kommuner och landsting

