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Yttrande 

Datum 

2021-10-14 

Diarienummer 

FVA 2021/102 

gft» 

55 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I VÄXJÖ 
SVERIGES DOMSTOLAR 

Regeringskansliet 
Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 

Yttrande över betänkandet Kommuner mot brott, 

SOU 2021:49 

(Ju2021/02425) 

Förvaltningsrätten har anmodats att yttra sig över betänkandet som 

innehåller förslag till lag om kommuners ansvar för brotts-

förebyggande arbete. I det följande ger förvaltningsrätten vissa 

synpunkter på utredningens förslag och bedömningar. 

Lagförslagets utformning 

Förvaltningsrätten finner att förslaget till kommuners ansvar för 

brottsförebyggande arbete är tydligt och pedagogiskt upplagt. Språket 

får uppfattas som enkelt. Kommunerna får genom förslaget en 

lagstadgad skyldighet. Förvaltningsrätten delar utredningens 

uppfattning om att kommunerna har stora möjligheter i sin mång-

fasetterade verksamhet att påverka brottsutvecklingen inom sina 

geografiska områden. Även om flertalet kommuner i dag synes arbeta 

med dessa frågor är det bra att reglera verksamheten. Samtliga 

kommuner får därmed samma förutsättningar att lyckas i det 

brottsförebyggande arbetet. 

Laglighetsprövning 

Det finns ingen besvärshänvisning i lagförslaget, vilket innebär att 

beslut enligt lagen inte kan överklagas som förvaltningsbesvär. 

Kommunmedlemmar kan dock om det inte finns ett förbud mot 

överklagande i aktuell lag, överklaga nämnders och kommun-

fullmäktiges beslut som laglighetsprövning. Detta följer av 13 kap. 2 § 

kommunallagen. Lagförslaget kan ge upphov till ett flertal olika 

beslut. Exempelvis kan allmänheten ifrågasätta om beslutet att ta fram 

en lägesbild varit korrekt enligt 4 §, beslutet att uppdatera lägesbilden 
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enligt 6 § inte skett i tid eller att överenskommelsen i 9 § inte 

innehåller nödvändiga uppgifter. Även om laglighetsprövning inte 

inrymmer någon lämplighetsbedömning är detta exempel på frågor 

som kan vara svårbedömda ur ett laglighetsprövningsperspektiv. Om 

avsikten är att beslut enligt lagförslaget inte ska kunna överprövas 

som laglighetsprövning bör detta tydligt anges i lagen. Om avsikten är 

att besluten ska kunna laglighetsprövas vore önskvärt att 

överväganden som domstolarna har att ta ställning till redogörs för i 

kommande proposition. 

Med dessa synpunkter tillstyrker förvaltningsrätten förslaget. 

Detta yttrande har beslutats efter föredragning av föredraganden 

Helene Larsson. I handläggningen har även rådmannen Per Hansson 

deltagit. 

/ 

Claes Mårtensson 
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