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Betänkande Kommuner mot brott (SOU 2021:49) Lagförslag gällande 
kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (dnr: Ju2021/02425) 
 
Gagnefs kommun har erbjudits att ge in svar på betänkande (SOU 
2021/02425). 
 
Regeringen tillsatte i november 2019 en särskild utredare med uppdrag föreslå hur ett 
lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och 
vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar, samt lämna förslag som 
bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet.  
Uppdraget har således inte varit att överväga om det kommunala ansvaret för 
brottsförebyggande arbete ska lagstadgas utan att överväga och föreslå hur ett sådant 
lagstadgat ansvar bör utformas.  
Den 16 juni 2021 lämnade utredaren över sitt förslag till regeringen, Kommuner mot 
brott; SOU 2021:49. Utredningen lyfter att situationen i landets kommuner skiljer sig 
åt i väsentliga avseenden. Det är inte bara brottsproblemen som varierar, utan även 
kommunernas förutsättningar och behov i övrigt som ser helt olika ut. Det innebär, 
enligt utredningens uppfattning, att kommunerna måste ges stort utrymme att själva 
avgöra vilka brottsförebyggande åtgärder som ska vidtas. De konstaterar även att i 
stort sett alla kommunala verksamheter kan vara berörda av det brottsförebyggande 
arbetet och har möjlighet att bidra i detta 

Sammanfattning 
Gagnefs kommun instämmer i huvudsak med lagförslaget om kommuners 
ansvar gällande brottsförebyggande arbete. Gagnefs kommun har 
synpunkter på beräkningsgrunden som beskrivs gällande ekonomiska 
ersättning. Kommunen har även synpunkter på hur det sökbara bidraget för 
brottsförebyggande åtgärder/insatser bör hanteras.  

Kostnader och ersättning till följd av utredningens förslag 
Utredningen föreslår att kommunernas ska kompenseras för de lagstadgade 
skyldigheterna genom det kommunalekonomiska utjämningssystemet 
utifrån samma ersättningsmodell som för krisberedskapsarbetet. I grunden 
är det en bra modell, men det riskerar till del att missgynna de mindre 
kommunerna. Detta framför allt eftersom utredningen föreslår att det i varje 
kommun ska finnas en samordningsfunktion för det brottsförebyggande 
arbetet. För att kunna utföra en sådan samordning på det sätt som 
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utredningen menar bedömer Gagnefs kommun att det kommer att krävas en 
tjänstgöringsgrad på minst 50 procent oavsett storlek på kommunen. Därför 
bör hänsyn till detta tas i ersättningssystemet, så att ersättningen inte bara 
beräknas utifrån antalet invånare. 

Ekonomiskt stöd till brottsförebyggande åtgärder 
Gagnefs kommun anser att det mot bakgrund av utformning av andra 
statliga bidrag finns anledning att påtala vikten av att det ekonomiska bidrag 
till brottsförebyggande åtgärder, som utredningen föreslår, utformas på ett 
sådant sätt att det är relativt enkelt att söka, varför kravställningen inte kan 
vara allt för hög. Med allt för krångliga administrativa rutiner och 
svårtolkade riktlinjer för bidragen är risken påtaglig att små och medelstora 
kommuner inte kommer att kunna nyttja bidraget.  
Gagnefs kommun menar också att det bör finnas en begränsning, ett 
maxbelopp, för bidragsansökningarna, så att bidraget kan komma flera 
kommuner till godo och sammantaget få en positiv effekt på det 
brottsförebyggande arbetet. 
 
Fredrik Jarl 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
  
 
 
 
 
 


