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Justitiedepartementet  KS  2021/7499 
Berörda nämnder/bolag 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Kommundirektör 
Säkerhetschef 

§ 222
Svar på remiss Kommuner mot brott SOU 2021:49

Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 

att anta yttrandet och sända det till Justitiedepartementet som svar på 
remissen 

Sammanfattning 
Karlskrona kommun har getts möjligheten att svara på remiss 
Kommuner mot brott SOU 2021:49. Utredningens uppdrag har i korthet 
varit att: 

• beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan
bidra till det brottsförebyggande arbetet

• föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det
brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som
bör omfattas av ett sådant ansvar

• lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan
fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Av utredningens direktiv framgår att uppdraget inte är att överväga om 
det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete ska lagstadgas 
utan att överväga och föreslå hur ett sådant lagstadgat ansvar bör 
utformas.  

Kommunledningsförvaltningen ställer sig i stort sett positiv till de förslag 
som lämnas i betänkandet. Det är överlag positivt att man tydliggör 
genom lagstiftning hur viktig kommunernas roll i det brottsförebyggande 
arbetet är samt att man framöver också kan få ersättning för en del av 
det arbete som utförs i kommunerna. Kommunledningsförvaltningen 
anser dock att en del av förslagen bör tydliggöras och/eller utredas 
vidare.  

forts. 
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§ 222 forts. 
Svar på remiss Kommuner mot brott SOU 2021:49 
 
Yttrande 
11.3.4 Samordningsansvar 
Utredningens förslag: Kommunerna ska inom sitt geografiska område ta 
visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet 
genom att verka för att överenskommelser om samverkan ingås med 
relevanta aktörer samt att strategiska brottsförebyggande frågor kan 
hanteras i ett råd bestående av de aktörer som är närmast berörda av 
arbetet. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att denna fråga bör utredas vidare. 
 
Polismyndigheten främsta arbetsuppgifter enligt Polislagen 2§ 
(1984:387) är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet…” och 
enligt 6§ ska Polismyndigheten samarbeta med andra myndigheter.  
 
Det finns farhågor att andra aktörer likt Polismyndigheten kommer att 
släppa detta ansvar genom att tydliggöra kommunernas 
samordningsansvar i det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna är 
beroende av en bra samverkan där bl.a. Polismyndigheten ställer upp 
och verkar lokalt i det område där problemen och samverkan behövs.  
 
12.2 Stöd att uppfylla den nya lagens krav 
 
Utredningens förslag: Regeringen ska ge Brå i uppdrag att i samråd 
med länsstyrelserna kartlägga och analysera kommunernas behov av 
strategiskt stöd med anledning av den nya lagens krav samt lämna 
förslag på hur det stöd som myndigheterna ger för närvarande bör 
anpassas. Eventuella behov av stöd från andra myndigheter som 
identifieras ska också redovisas. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på detta förslag. 
 
Att ge Brå uppdrag att tillsammans med Länsstyrelserna verka för ett 
operativt stöd i det brottsförebyggande arbetet är något vi ser positivt 
på. Att verka stödjande och inte ha ett tillsynsuppdrag menar vi kommer 
ge kommunerna inom respektive län en större skjuts framåt i det 
brottsförebyggande arbetet.  
     forts. 
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§ 222 forts. 
Svar på remiss Kommuner mot brott SOU 2021:49 
 
15.6.2 Uppskattade kostnader för kommunerna som följer av 
utredningens förslag 
 
Förslag till finansieringsmodell 
Utredningens bedömning är att förslagens sammantagna kostnader för 
kommunerna uppgår till 218 504 157 kronor om året. Ersättningen för 
dessa kostnader bör i enlighet med utgångspunkten ovan ges genom 
budgetpropositionens utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommuner, 
anslag 1:1, Kommunalekonomisk utjämning. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget med ersättning 
och att det ska ges som ett allmänt bidrag att fördela själv men anser 
att beräkningsmodellen bör utredas vidare då det kan uppstå skillnader 
mellan kommunerna i upprätthållandet av det brottsförebyggande 
arbetet som enligt förslaget i denna lag.  
__________  


