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Yttrande över betänkande (SOU 2021:49) 
Kommuner mot brott

Sammanfattning

Länsstyrelsen Skåne har fått i uppdrag att yttra sig över betänkandet 
Kommuner mot brott (SOU 2021:49), om det kommunala ansvaret för 
brottsförebyggande arbete.  Länsstyrelsen ställer sig, med nedanstående 
tillägg, generellt sett positiv till utredningens förslag.  

Allmänna synpunkter

Länsstyrelsen Skåne har genom sitt deltagande som en av två 
Länsstyrelserepresentanter i utredningsprocessen haft möjlighet att både 
problematisera, konkretisera och fördjupa utredningen med sina 
kunskaper och erfarenheter av brottsförebyggande arbete såväl på 
kommunal- som Länsstyrelsenivå. Vår uppfattning är att Länsstyrelsen 
Skånes åsikter har tagits väl tillvara i utredningsarbetet varför vi ställer oss 
positiva till utredningens förslag och innehåll. 

Även om det inte direkt påverkar lagförslagets innehåll vill Länsstyrelsen 
Skåne särskilt framhålla att det är av vikt att det i verkställigheten av 
lagförslaget tydliggörs hur polisen kan bidra i den praktiska lokala 
samverkan med brottsstatistik. Denna statistik, baserad på aktuella 
händelser är nödvändig för att polis, tillsammans med kommun och andra 
samverkansparter ska kunna rikta sina insatser mot den lokala aktuella 
problembilden parallellt med ett långsiktigt arbete. I det långsiktiga 
arbetet med tex lägesbild och orsaksanalysarbete på årsbasis, går det att 
använda den officiella brottsstatistiken. Denna statistik är dock inte 
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tillräcklig för att hantera uppkomna situationer i vardagen i tex EST-
samverkan (Effektiv samverkan för trygghet). 

Det saknas idag gemensamma riktlinjer, både inom polisorganisationen 
och i samverkan med andra, kring hur polisens statistik och deras 
verksamhetssystem skall kunna användas i det brottsförebyggande 
arbetet. Arbetet präglas i vissa delar av vår region av återhållsamhet och 
hänvisning till rättsenheters tolkning och uppmaning till försiktighet 
medan det i andra delar av vårt län finns fungerande utbyta av 
information. Brottstyper som är intressanta i vardagsarbetet är oftast den 
som är sker i det offentliga rummet och behöver inte redovisas på exakt 
adress men däremot är veckodag, klockslag och område intressant för att 
tex kunna planera för väktarinsatser, övervakning, fältgruppens 
uppsökande arbete mm. Vi kan precis som utredningen konstatera att det 
finns frågor kopplat till dataskyddsregleringen och sekretesslagstiftning 
som kan ha stor betydelse för kommuners möjligheter, generellt och på 
sikt, att i samverkan med polisen bedriva ett aktivt brottsförebyggande 
arbete. 

Vi vill framhålla att det finns behov av att konkretisera och vägleda 
kommunerna och deras samarbetspartners och önskar att det skapas 
förutsättningar för ett effektivt utbyte av information.  

De som medverkat i beslutet

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Ola Melin, efter 
föredragning av brottsförebyggande samordnare Annika Wågsäter. I den 
slutliga handläggningen har även brottsförebyggande samordnare Emma 
Johansson och enhetschef Ulrika Jerre deltagit. 

Ola Melin Annika Wågsäter

Detta yttrande har bekräftats digitalt varför det saknas namnunderskrift.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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