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Kommuner mot brott (SOU 2021:49) 

Ju2021/02425 
 

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) anser att det är angeläget att stärka 

kommunernas brottsförebyggande arbete. Det gäller särskilt kommunernas arbete 

mot ekonomisk brottslighet eftersom detta utgör en viktig del i det 

brottsförebyggande arbetet. Vidare delar myndigheten utredningens bedömning 

att berörda offentliga aktörer bör bistå kommunerna i deras ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet. I det följande yttrar sig Kronofogden endast över de 

förslag som berör myndigheten.  

 

Kronofogden tillstyrker förslaget att kommunerna ska ta ett visst 

samordningsansvar genom att verka för att överenskommelser om samverkan 

ingås. Det är dock inte möjligt för Kronofogden att ingå separata 

överenskommelser om samverkan med 290 kommuner. Kronofogden bedömer 

därför att det är nödvändigt att det sker någon typ av samordning mellan 

kommunerna vid samverkan med myndigheten.  

 

Vidare anför utredningen (s. 83) att myndigheter, däribland Kronofogden, som har 

lokala kontor på flera håll i landet har särskilda förutsättningar och möjligheter att 

spela en viktig roll för det lokala brottsförebyggande arbetet. Det är riktigt att 

Kronofogden har lokala kontor på flera håll i landet, men specialistfunktioner är 

centraliserade vilket innebär att all kompetens inte finns tillgänglig på alla kontor. 

En samverkan av det slag som föreslås skulle därför behöva hanteras centralt på 

myndigheten. Kronofogden instämmer således inte i vad utredningen anför 

beträffande de lokala kontorens betydelse för det brottsförebyggande arbetet.  

 

Kronofogden tillstyrker förslaget om att kommunerna ska ta fram och regelbundet 

följa upp en lägesbild. Utredningen anför (s. 167) att Kronofogden kan inneha 

statistik som är intressant för en beskrivning av brottsligheten. Kronofogden kan 

tillgodose behovet av statistik genom myndighetens öppna data, t.ex. uppgifter om 

antal privatpersoner med skulder under indrivning hos myndigheten där statistiken 

är fördelad på bl.a. kön, åldersintervall, län och kommun. Myndigheten har även 

en statistikrobot på sin hemsida med vilken det går att se och jämföra hur 

skuldsättningen ser ut i kommuner, län och nationellt. För det fall kommunerna 

skulle behöva ytterligare stöd beträffande statistik bör det övervägas att ge 

Statistiska centralbyrån i uppgift att erbjuda kommunerna ett sådant stöd.  
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Kronofogden har däremot inte möjligt att tillhandahålla statistik separat åt 290 

kommuner.  

 

Kostnaden för Kronofogden att samverka med kommunerna uppskattas till 10 – 

15 miljoner kronor. I den ingår inte att tillhandahålla statistik separat åt samtliga 

290 kommuner.  

 

Det ska i sammanhanget upplysas om att det pågår ett samarbetsprojekt vid 

namnet Municipal1 mellan ett antal myndigheter, däribland Kronofogden, i vilket 

en kunskapsöverföring rörande brottsförebyggande arbete genomförs till fem av 

landets kommuner. Kunskapen från detta samarbetsprojekt kan vara till nytta även 

för övriga kommuner i deras brottsförebyggande arbete. 

 

Slutligen vill Kronofogden upplysa om att myndigheten inte har 

brottsbekämpande uppgifter såsom utredningen felaktigt angivit (s. 63).    

 

Det här beslutet har fattats av biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn 

Mogensen. Verksjurist Kinotha Asmar har föredragit ärendet. I den slutliga 

handläggningen har även rättschef Ulrika Lindén, utvecklingsdirektör Tomas 

Höglund och produktionsdirektör Eva Carlquist deltagit.   

 
Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya 

coronaviruset undertecknas beslutet inte. 

  

 

 
Cecilia Hegethorn Mogensen  

    

Kinotha Asmar  

 

                                                 
1 Municipal ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet som 

pågår sedan 2009 på uppdrag av regeringen. Beslutet om att starta samarbetsprojektet fattades av 

satsningens operativa råd den 7 april 2021.    


