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1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

KS § 165 

Remiss - Kommuner mot brott SOU 2021:49 

Dnr 2021/249.515  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande enligt förslaget. 
 
Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad 
utredning. Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast 
den 2 november 2021. 
 
I ärendet föreligger att förslag til yttrande, framtaget av säkerhetschefen, av 
vilket framgår följande: 
 
”Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge i uppdrag åt en 
särskild utredare att utreda kommunernas brottsförebyggande ansvar (dir. 
2019:94). Till särskild utredare tidigare kommunstyrelsens ordförande i 
Göteborg Ann–Sofie Hermansson.  
 
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 samt  
• 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.  
 
Markaryds kommun har blivit utsedd som en av flera kommuner som 
remissinstans och lämnar nedan sina synpunkter på utredning ”Kommuner 
mot brott SOU 2021:49”  
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2 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Kapitel 11 En ny lag införs om kommunernas ansvar för 
brottsförebyggande arbete Utredningens förslag: En ny lag införs som 
innebär att kommunerna ska bidra i samhällets brottsförebyggande arbete 
genom att utföra vissa närmare beskrivna uppgifter och ta visst ansvar för 
samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet.  
 
Den nya regleringen ska ha form av lag och heta lagen om kommuners 
ansvar för brottsförebyggande arbete.  
 
Markaryds kommun anser inte att kommunerna specifikt ska pekas ut i lag 
”Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete” som att ha ett 
särskilt samordningsansvar. Det finns flera aktörer både på regional och 
nationell nivå som har ett stort ansvar för att det lokala brottsförebyggande 
arbetet ska nå framgång. Därav ska samordningsansvaret för det 
brottsförebyggande arbetet inte specifikt landa på kommunernas ansvar att 
samordna.  
 
Kapitel 11.3.4 Samordningsansvar  
Utredningens förslag: Kommunerna ska inom sitt geografiska område ta 
visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbete 
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.  
 
Markaryds kommun anser inte att staten specifikt genom lagstiftning ska 
bestämma på vilket sätt kommunerna ska organisera sitt 
brottsförebyggande arbete. Ett lokalt brottsförebyggande råd, som nämns 
bestående av politiker, tjänstepersoner och polismyndigheten m. fl, kan 
vara ett sätt att styra det lokala brottsförebyggande arbetet, ett annat kan 
vara att kommunen har ett trygghetsutskott som är kopplat till 
kommunstyrelsen kan vara en annan. Organisationsformen är något som 
kommunerna själva har och ska ha ansvaret att organisera själva.  
 
Kapitel 11.3.5 Samordningsfunktion  
Utredningens förslag: Kommunerna ska ha en samordningsfunktion för 
brottsförebyggande frågor.  
 
Markaryds kommun delar utredningens förslag att det bör finnas någon 
form av samordningsfunktion i kommunerna men ansvaret hur den 
funktionen ska vara organiserad för att uppfylla lagkraven bör ligga helt på 
kommunerna att organisera själva.  
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3 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

Kapitel 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.  
 
Markaryds kommun ser positivt på att Brå och Länsstyrelserna ges i 
uppdrag att arbeta med analys och stöd till kommunernas 
brottsförebyggande arbete.  
 
Kapitel 15.6.2 Uppskattade kostnader för kommunerna som följer av 
utredningens förslag  
Utredningen har inte gjort en tillräcklig utredning av vad en rimlig 
ersättning till kommunerna bör vara. I stället har ett belopp tagits fram med 
utgångspunkt i den ersättning som 2018 gällde för kommunernas arbete 
med krisberedskap utifrån lagen om extraordinära händelser (LEH).  
 
Markaryds kommun anser att ersättningsnivån som föreslås är för låg. För 
mindre kommuner ger ersättningen inte möjlighet till kommunerna att 
anställa en ”BRÅ-samordnare” på heltid och då kommer arbetet inte att 
bedrivas i större utsträckning än vad det görs idag. Det brottsförebyggande 
arbetet i kommunerna hanteras redan idag av ett antal kommunala 
tjänstepersoner och även om det finns en samordnarfunktion kräver arbetet 
en bred samverkan mellan förvaltningarna som bör kunna stimuleras 
genom ett mer vidlyftigt statsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 

Ksau 2021-10-04, § 184 
Remiss Kommuner mot brott SOU 
Remittering av kommuner mot brott 
Sammanfattning av SOU 2021:49  
 

Beslutet expedieras till: 

Regeringskansliet 


