
 

F
as

ts
tä

ll
d
: 

d
n
r 

2
2
5
0
/2

0
2
1
 

Yttrande 

Datum 

2021-10-26 

 

Processnummer 

3.1.2 

 

Diarienummer 

3631/2021 

Ert diarienummer 

Ju2021/02425 

Regeringskansliet  

Justitiedepartementet  

 

ju.remissvar@regeringskansliet.se 

 

 

Yttrande över betänkandet ”Kommuner mot brott” 

Boverkets ställningstagande 

Boverket tillstyrker förslagen, som lämnats i remissen från Justitiedepartemen-

tet, i betänkandet (SOU 2021:49), ”Kommuner mot brott”. 

Boverkets synpunkter 

Boverket lämnar även följande synpunkter. 

Avsnitt 1.1 Förslag till lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete 

Boverket noterar att den föreslagna lagstiftningen saknar en definition av vad 

som utgör brottsförebyggande arbete. Denna utgångspunkt är av betydelse för 

såväl statistikinhämtning av brottslighet som vid upprättandet av den kommu-

nala åtgärdsplanen samt för behovet av vägledning på denna punkt. 

Avsnitt 11.3.1 Lägesbild och 12.5 Informationsdelning 

Enligt 4 § i utredningens lagförslag ska kommuner ta fram en lägesbild som 

beskriver brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens geografiska 

område. Lägesbilden utgår från inhämtad eller delgiven statistik för att kart-

lägga den lokala brottslighetens art och omfattning. Sådan statistik med lagrade 

personuppgifter, är vanligtvis sekretessbelagd och omfattas därtill av den euro-

peiska dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679, och svensk lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförordning. Utredningen har inte, enligt direktiven, haft ett sär-

skilt uppdrag att se över dessa regler. Boverket ser däremot anledning till en så-

dan översyn för att möjliggöra lagens avsedda tillämpning. 

I Boverkets pågående regeringsuppdrag, Stärkt platssamverkan, har det med-

delats svårigheter för polismyndigheten att gemensamt lagra och delge andra 

myndigheter sådan ovan nämnd statistik, exempelvis adressuppgifter för be-

gångna eller misstänkta brott, även på offentlig plats. 
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Avsnitt 11.3.2 Åtgärdsplan 

Brottsstatistikens relevans och ändamålsenlighet är avgörande för att den kom-

munala åtgärdsplan som ska framtas enligt § 5 i lagförslaget, ska kunna ges ett 

sådant innehåll och fokus som ökar kommunens möjligheter att vidta riktade 

åtgärder för att förebygga brott. Exempelvis är faktorer som platser, ålders-

grupper, kön, tider på dygnet och andra omständigheter viktiga parametrar för 

kommunen att ta hänsyn till. 

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat och signerat beslu-

tet elektroniskt. Föredragande har varit utredare Kerstin Andersson. I den slut-

liga handläggningen har också enhetschef Sofie Adolfsson Jörby, jurist Jörgen 

Lundqvist, expert Micael Nilsson och rättschef Yvonne Svensson deltagit. 

Anders Sjelvgren 

generaldirektör 

 Kerstin Andersson 

 utredare 
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