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Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga brottslighet
och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek

Regeringens beslut

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga
brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek.
Kartläggningen syftar till att ge en bild av förekomsten och karaktären på
brottsligheten och ordningsstörningarna, inklusive vilken typ av brott och
ordningsstörande handlingar som begås samt huruvida handlingarna riktas
mot personal eller besökare. Brå ska om möjligt även belysa i vilken
omfattning brotten och ordningsstörningarna begås av straffmyndiga
personer. Brå ska inom ramen för uppdraget inhämta synpunkter från
relevanta aktörer.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast
den 15 september 2020.
Bakgrund

Regeringen gav i januari 2018 en utredare i uppdrag att överväga vissa frågor
om tillgreppsbrott och tillträdesförbud. Utredaren skulle bland annat
överväga om, och i så fall på vilket sätt, personer vid straffansvar ska kunna
stängas ute från butikslokaler, simhallar och andra liknande platser dit
allmänheten har tillträde, t.ex. för att dessa tidigare begått stölder eller andra
brott eller på annat sätt misskött sig. Utredaren skulle även, oavsett
bedömning i sak, lämna förslag till en sådan reglering.
Av utredarens promemoria Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och
vissa andra brott (Ds 2019:1) framgår att i fråga om butiker är omfattningen
och konsekvenserna av stölder relativt väl dokumenterade, bland annat
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genom Brås statistik om tillgreppsbrott i butik. I övriga delar konstaterar
utredaren att brottens omfattning och karaktär delvis är oklar, vilket gör det
svårare att bedöma behovet av en reglering. Regeringen anser mot denna
bakgrund att det krävs ytterligare kunskap om hur problematiken med
brottslighet och ordningsstörningar ser ut på simhallar och bibliotek. Brå får
därför i uppdrag att genomföra en kartläggning, som ska kunna ligga till
grund för en bedömning av behovet av en reglering om tillträdesförbud till
simhallar och bibliotek.
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