
 

 

§ 138 Dnr 2021-000236  

Yttrande över remiss kommuner mot brott (SOU 2021:49) 

Beslut 

Lycksele kommun ställer sig bakom utredningen och dess förslag om hur ett 
lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör 
utformas och lämnar följande yttrande: 
 
Överväganden 
Bakgrunden till ställningstagandet är att utredningens förslag ligger i linje 
med det nuvarande brottsförebyggandet arbetet i kommunen samt 
kommunens mål med arbetet på längre sikt med den redan etablerade 
samverkansöverenskommelsen med polisen. 
 
Om finansiering och stöd 
Att ett grundstöd utlovas till kommunerna visar att lagen ämnar förstärka det 
brottsförebyggande arbetet i hela landet, och innebär att inte enbart de mest 
brottsutsatta områdena inkluderas i dialoger och satsningar. Vidare minskar 
denna form av kompensation viss administration som kan vara kopplad mot 
mer riktade statsbidrag. Vi ser också positivt på att Länsstyrelsen och BRÅ får 
utökade resurser och ansvar att finnas som stöd för kommunerna för att öka 
kunskaperna om brottsförebyggande åtgärder i hela landet. 
 
Om självbestämmande 
Utredningens hänsyn till att kommunen själv får avgöra vilka åtgärder som 
ska vidtas utifrån en lokal lägesbild och vilken inriktning arbetet ska fokusera 
på är också en bärande faktor för ställningstagandet.  
 
Om rubricering och etikettering 
Som utredningen själv påpekar tillhör Lycksele kommun en del av Sverige 
som har låg utsatthet för brott enligt nationella trygghetsundersökningen 
[NTU]. Och våra egna undersökningar pekar på att vår kommun upplevs som 
trygg i stor utsträckning. Därför vill vi lägga fram värdet av att ha rätten att 
tala om trygghetsskapande som redan idag är ett mål för kommunen som är 
en bärande del av det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Vi förstår de 
mer pressade problemen med organiserad brottslighet och den mer akuta 
problematiken som berör andra och framför allt större kommuner. 

 

Ärendebeskrivning 

Justitiedepartementet har gett Lycksele kommun möjlighet att lämna 
synpunkter på remissen, Kommuner mot brott. Remissvar ska lämnas till 
Justitiedepartementet senast den 2 november 2021. 

 

Beslutsunderlag  

Remiss – Kommuner mot brott (SOU 2021:49) 
 



 

 

Beslutet skickas till 

Justitiedepartementet 
Ungdomssamordnare 
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