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Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Kommuner mot brott (2021:49) 

Sammanfattande inställning 

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till remissens förslag om ett lagstadgat brottsförebyggande 

arbete. Det kräver dock att lagstiftaren definierar vad brottsförebyggande arbete innebär samt att 

beskrivna juridiska hinder beaktas. 

 

Kommunen anser att finansiering av åtgärder genom bidrag riskerar att göra arbetet kortsiktigt och 

svårplanerat. För att nå målen behöver finansieringen av åtgärder säkras över tid. 

Kommunens inställning i detalj 

Utredningens förslag innebär att både kommunen och Polismyndigheten kommer att ha ett lagstadgat 

ansvar för brottsförebyggande arbete. Detta torde ge goda förutsättningar för en fortsatt positiv 

utveckling av samverkan. Ett lagstadgat brottsförebyggande arbete kan också ge ytterligare anledning 

att säkerställa att det egna kommunala arbetet uppfyller kraven på att vara kunskapsbaserat och 

samordnat. Kommunen anser att det är positivt att Kommunstyrelsen blir ansvarig nämnd då det 

brottsförebyggande arbetet är en kommunövergripande fråga. 

Sammanfattningsvis bedömer kommunen att utredningens förslag till stora delar överensstämmer med 

nuvarande arbetssätt i kommunen. Förslaget innebär krav på att kommunen ska arbeta systematiskt 

med det brottsförebyggande arbetet vilket överensstämmer med övrigt kvalitets- och utvecklingsarbete 

som bedrivs inom exempelvis undervisningen. Åtgärder ska bygga på kartläggningar och kunskaper 

om olika insatsers verkningsgrad och följas upp regelbundet. Genom att tydliggöra kommunernas 

ansvar och stärka stödet från andra aktörer kan arbetet antagligen komma att utvecklas och prioriteras. 

Definition av brottsförebyggande arbete 

Avsaknaden av en enhetlig definition av begreppet brottsförebyggande arbete är ett problem. En 

tvingande lagstiftning om ansvar för något som inte är definierat riskerar att skapa förvirring och 

svårigheter i implementering och uppföljning. 

Juridiska hinder 

Samverkan mellan kommunen och andra aktörer sker redan idag och kommunen anser att det behövs 

verktyg för att lösa de juridiska hinder som en sådan samverkan möter. Sekretessen mellan 

myndigheterna upplevs idag som ett hinder, vilket gör det svårt att samverka brottsförebyggande på 

individnivå. 
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Stöd till kommunerna 

Kommunen efterlyser verktyg för att arbeta enligt det samordningsansvar som föreslås i utredningen. 

Vi arbetar redan idag i flera forum för samverkan där många av frågorna som rör brottsförebyggande 

arbete tas upp. Kommunen upplever i dagsläget svårigheter att gå från planering till verkstad i flera 

frågor kopplade till det brottsförebyggande arbetet och ser gärna att detta blir ett fokusområde för det 

operativa stödet från länsstyrelsen som föreslås i utredningen. 

Det är viktigt att anslaget till kommunerna justeras i det fall fler arbetsuppgifter tillkommer framöver. 

Vidare anser kommunen att riktade statsbidrag riskerar att göra arbetet kortsiktigt och svårplanerat. 

Finansiering av åtgärder måste i många fall säkras kontinuerligt över tid för att ge god effekt. 
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Lisa Andersson Patrik Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunsekreterare 
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