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Finns det organiserad brottslighet även 
på landsbygden och i våra mindre orter? 

 
Hur definierar vi organiserad 

brottslighet och hur tar den sig uttryck? 
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Har kommunerna, Polisen och deras 
samverkansparter en gemensam 

lägesbild? 
 

Vad påverkar lägesbilden? 
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Vilka möjligheter till ingripande finns för: 

 
 Polisen? 
 Kommunens förvaltningar? 

 Övriga samverkansparter? 
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Polisen arbetar straffrättsligt i huvudsak 
mot arrangör 

 
Kommun och övriga samverkansparter 

kan arbeta mot fastighetsägare 

 
Vad gör det för skillnad? 
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Polisen arbetar straffrättsligt i huvudsak 
mot arrangör genom bland annat: 

 
     Ordningslag (1993:1617) 

 Alkohollag (2010:1622) 

Tobakslag (2018:2088) 
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Kommun och övriga samverkansparter 
mot fastighetsägare med  

förvaltningsbeslut genom bland annat: 

 
     Miljöbalken (1998:808) 

     Plan- och bygglag (2010:900) 

   Alkohollag (2010:1622) 

  Tobakslag (2018:2088) 
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 ”Globaliseringen och teknikutvecklingen innebär 

ständiga förändringar av kriminaliteten, vilket också 

kräver förändrade motåtgärder.”  

 ” behov av ökad forskning och tydligare tillämpning”  

 ” Det är viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna 

utvecklas och tar till sig ny kunskap.” 

     Källa: Budgetpropositionen 2021 (Prop. 2020/21:1) 
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Lagstiftning om kommunernas skyldighet till 
brottsförebyggande arbete ger krav på ännu mer 

utvecklad samverkan på lokal nivå 

 
Pilotstudien med kartläggning av lokalt arbete med 
kriminellas användning av kommersiella fastigheter 

utökas till nationell studie 
 


