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Remissvar gällande SOU 2021:49 Kommuner mot brott Ju2021/02425 

Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som utgörs av 72 specialidrottsförbund som 

tillsammans organiserar cirka 19 000 idrottsföreningar i närmare 250 olika idrottsgrenar, 

lämnar härmed följande remissvar. 

Riksidrottsförbundet ser positivt på att utredningen pekar på att det är många aktörer 

som har möjlighet att bidra i det brottsförebyggande arbetet. För att arbetet ska nå sin 

fulla potential är det angeläget att resurser och engagemang tas tillvara samt att insatser 

och processer är koordinerade med varandra. 

Föreningslivet ger möten över gränser, ökad respekt och förståelse, demokratisk skolning 

och möjlighet att växa som individ. För att göra det måste föreningslivet ha någonstans 

att vara. Utredningen konstaterar att Socialtjänstlagen (2001:453), skollagen (2010:800) 

och plan- och bygglagen (2010:900) är exempel på lagar som har stor betydelse för 

kommunernas brottsförebyggande arbete men att utredningen ser inte att det är 

ändamålsenligt att nu föreslå några ändringar i dessa lagar. Här vill Riksidrottsförbundet 

skicka med att det i ett område spelar det stor roll att barn och unga har god tillgång till 

mötesplatser. Detta skapar trygghet och föreningarna kan bidra till aktiviteter som bidrar 

till en meningsfull fritid för många samt en gemenskap som sträcker sig utanför den 

specifika idrottsaktiviteten ut i lokalsamhället. Forskning visar att tillgängliga 

anläggningar leder till ökad upplevd trygghet utomhus genom mer liv och rörelse och 

färre folktomma platser. Mer liv och rörelse och färre folktomma platser gör det även 

allmänt svårare att vandalisera och förstöra offentliga platser. Alla sätt att förebygga eller 

minska oro för brott har stor betydelse för att människor ska känna sig tryggare i sin 

närmiljö. Den byggda samhällsstrukturen har då stor betydelse. Idag finns inget krav i 

plan- och bygglagen på utrymme för motion och idrott. Det i kombination med bristande 

samordning mellan förvaltningar i kommunerna får konsekvensen att 

idrottsanläggningar och idrottsmiljöer inte inkluderas när kommuner bygger nya eller 

förtätar bostadsområden.  
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RF vill därför lyfta fram precis det som finns beskrivet att RF gjorde i referensgruppen 

kopplad till utredningen nämligen att kommunerna bör tydligare inkludera tillgång till en 

meningsfull fritid som en del i det brottsförebyggande arbetet och ta ansvar för att skapa 

attraktiva idrottsmiljöer där idrottsföreningar kan bidra genom att bedriva sin 

verksamhet. 

RF lämnar inga övriga synpunkter på utredningen. 

För frågor kontakta Tina Sahlén, tina.sahlen@rfsisu.se 

Stockholm  

SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND 

 

Stefan Bergh 

Generalsekreterare 
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