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Sammanfattningsvis är Borgholms kommun negativ till att med lagstiftning ålägga 
kommuner ytterligare arbetsuppgifter. Kommuners lagstyrda verksamhet utgår 
från kommunallagen Därifrån uttolkas vilka uppgifter en kommun har att förhålla 
sig till. Tolkningen kan skilja sig mellan kommuner beroende på respektive 
kommuns förutsättningar.  

I just detta fall kan lagstiftning också skapa otydligheter gentemot såväl olika 
lagstiftningar som Socialtjänstlagen liksom i samverkan med bland annat 
Polismyndigheten. Utredningen har valt att inte definiera brottsförebyggande 
arbete, vilket också kan skapa oklarheter och som definitivt talar mot lagstiftning.   

Som vägledning för hur kommuner kan arbeta med brottsförebyggande arbete är 
dock innehållet i utredningen mycket användbart. Utredningen sammanfattar på 
ett bra sätt kärnan i vad en kommun kan göra för att vara uppdaterad om den 
problembild som gäller för den egna kommunen och därmed ha redskapen för att 
göra aktiva insatser där det behövs som bäst. Den betonar också att 
brottsförebyggande arbete måste göras i samverkan, såväl inom kommunen som 
med andra aktörer i samhället. God samverkan kan aldrig lagstiftas fram. Den 
kommer av engagemang och förståelse för de problem som ska angripas. 

Låt utredningen ligga som grund för en ”manual” till kommuner i hur man kan 
arbeta med brottsförebyggande arbete. Uppmuntra gärna med ett extra anslag, 
som till exempel skulle kunna betalas ut till alla kommuner som rapporterar in ett 
aktuellt positivt exempel på brottsförebyggande arbete i samverkan inom 
kommunen eller mellan kommunen och andra aktörer. Rapporten skulle kunna 
vara i ett format så den direkt kan läggas ut i en exempelsamling för kommuner 
och andra organ i just brottsförebyggande arbete. Sådana rapporter skulle även 
ge ett bra underlag för utvärdering av kommunernas samlade brottsförebyggande 
arbete.   
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I Borgholms kommun finns sedan länge ett mycket bra samarbete med polisen 
lokalt. Tillsammans tror vi oss ha god koll på läget. Kommunen kommer i de 
större trygghetsmätningar som görs på mycket hedrande platser som en väldigt 
trygg kommun. Det innebär dock inte att det saknas områden där insatser 
behövs. Det innebär inte heller att det går att prioritera ner det 
brottsförebyggande arbetet. Även i Borgholm finns problem med och för såväl 
ungdomar som äldre, och våld i hemmet tror vi inte fångas upp i de 
undersökningar som görs. Därför har vi nyligen skapat ett brottsförebyggande råd 
för att samla kompetenser inom olika fält i den andemening som beskrivs i 
utredningen. Vi hoppas att på så sätt ytterligare stärka arbetet och 
förhoppningsvis hitta åtgärder som faktiskt gör skillnad. 
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