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Kommunstyrelsen 
 
 
 

§202 Dnr KS 2021-1243 

 

Besvarande av remissen SOU 2021:49 Kommuner mot brott 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och beslutar att översända det till 

Justitiedepartementet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är positiv till lagförslaget om en ny ”lag om kommuners ansvar för brottsbekämpande 

arbete” men betonar i remissvaret att det är av största vikt att kommunerna får ekonomisk 

kompensation för arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

 
§151 KSAU Protokollsutdrag med tjänsteutlåtande avseende Besvarande av remissen av SOU 

2021:49 Kommuner mot brott 

Beslutande sammanträde 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 
 

Beslutet ska skickas till 

Trygghets- och säkerhetskontoret 

Juridikenheten 

Paragrafen är justerad 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

§151 Dnr KS 2021-1243 

 

Besvarande av remissen av SOU 2021:49 Kommuner mot brott 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 

Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och beslutar att översända det till 

Justitiedepartementet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är positiv till lagförslaget om en ny ”lag om kommuners ansvar för brottsbekämpande 

arbete” men betonar i remissvaret att det är av största vikt att kommunerna får ekonomisk 

kompensation för arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

 
Tjänsteutlåtande avseende Remiss av SOU 2021:49 Kommuner mot brott 

Bilaga 1. Remissvar Kommuner mot brott 

Beslutande sammanträde 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar i enlighet med förslaget. 

 
 

Beslutet ska skickas till 

Trygghets- och säkerhetskontoret 

Juridikenheten 

Paragrafen är justerad 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



 

 

 
Kommunstyrelsekontoret 

Handläggare Susanna Grege 
Titel: samhällsbyggnadsjurist 
E-post: susanna.grege@norrtalje.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2021-09-23 
Diarienummer: KS 2021-1243 

 
 

 
Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

Remiss av SOU 2021:49 
Kommuner mot brott 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 

 
Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och beslutar att översända det till 

Justitiedepartementet 

 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 

Kommunen är positiv till lagförslaget om en ny ”lag om kommuners ansvar för brottsbekämpande 

arbete” men betonar i remissvaret att det är av största vikt att kommunerna får ekonomisk 

kompensation för arbetet. 

 

Ärendet 

Bakgrund 

Justitiedepartementet inom regeringskansliet har remitterat utredningen ”Kommuner mot brott” till 

Norrtälje kommun. Utredningen föreslår att kommuner ska få ett lagstadgat ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet. Norrtälje kommun arbetar redan idag med samverkan, lägesbild och 

åtgärdsplan enligt de principer som betänkandet föreslår. 

 
Trygghets- och säkerhetskontoret bedriver ett aktivt brottsförebyggande arbete i vilket vi samverkar 

med polisen, skolorna och ungdomspsykiatrin med flera. Utredningens förslag att lagstadga detta 

arbete i syfte att minska brottsligheten och dess konsekvenser runt om i hela landet välkomnas av 

Norrtälje kommun. I remissvaret trycker vi på att det är angeläget att kommunerna kompenseras av 

staten för de kostnader som det nya lagförslaget innebär. Enligt utredningsförslaget ska kommuner 

kunna ansöka om bidrag för en tillfällig kostnad för en brottsförebyggande åtgärd som är tydligt 

avgränsad. Bidrag ska inte ges till den verksamhet som krävs enligt den nya lagens krav. Istället ska 

anslaget för kommunalekonomisk utjämning höjas med en summa beräknad utifrån 

ersättningsmodellen för krisberedskapsarbetet. Norrtälje kommun menar att det är angeläget att 

ersättningen täcker alla de kostnader som uppkommer i det brottsförebyggande arbetet. 

Finansieringsprincipen behöver få fullt genomslag genom att staten tar det totala ekonomiska ansvaret 

för reformen. 

 
Lagkrav 

Ej tillämpligt. 

 
Samberedning 

Juridikenheten har berett ärendet tillsammans med Trygg i Norrtälje kommun. 

mailto:susanna.grege@norrtalje.se


 

 
 
 
 
 
 

Koppling till gällande styrdokument 

Trygghetspolicyn från 2017 ligger till grund för det brottsförebyggande arbetet. 

 

Beskrivning av ärendet 

2021-09-23 

 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 

Den nya lagen kan komma att påverka kommunens ekonomi men beslutet att svara på remissen får 
inga sådana ekonomiska konsekvenser. 
Utredningens förslag förbättrar situationen för barn om brottsligheten minskar men beslutet att svara på 
remissen får inga sådana direkta konsekvenser. 

 
Betänkandets förslag bidar till att öka jämställdheten om de införs men beslutet att svara på remissen 
får inga direkta konsekvenser för jämställdheten. 

 
Utredningens förslag skapar ökad trygghet för äldre om brottsligheten minskar men beslutet att svara 
på remissen får inga sådana direkta konsekvenser. 

 
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Norrtälje kommun har en ambition att svara på alla remisser vi får som rör våra verksamheter. Det är 
viktigt för att kunna påverka våra förutsättningar att sköta vårt uppdrag så bra som möjligt. Eftersom 
Trygg i Norrtälje redan har ett pågående och aktivt brottsförebyggande arbete blir skillnaden inte så 
stor i vår kommun om lagförslaget realiseras men långsiktigt påverkar det oss positivet om även andra 
kommuner i Stockholms län börjar arbeta mer systematiskt med brottsförebyggande åtgärder. 

 
 

Tidplaner 
Svaret på remissen ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 2 november 2021. 

 
 

 
Anders Ahlström Marita Bertilsson 
Förvaltningsdirektör Avdelningschef 
Trygghets- och säkerhetskontoret Trygghets- och säkerhetskontoret 

 
 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Remissvar Kommuner mot brott 

 

Beslut skickas till 

Trygghets- och säkerhetskontoret 

Juridikenheten 



REMISSVAR 

Datum: 2021-09-23 

Diarienummer: KS 2021-1243 

Förvaltning och avdelning 

Handläggare: 

Titel: 

E-post: 

Susanna Grege 

samhällsbyggnadsjurist 

susanna.grege@norrtalje.se 

Till: Justitiedepartementet 

 

 
 
 

 

Remissvar på betänkandet av utredningen om kommuners 

brottsförebyggande ansvar, SOU 2021:49; ”Kommuner mot brott” 

Justitiedepartementet vid Regeringskansliet har remitterat rubricerat ärende till Norrtälje kommun. 

 
Norrtälje kommun arbetar redan i stort sett enligt den modell som utredningen föreslår. Vi kartlägger 

brottsligheten, analyserar brottsproblemen och dess konsekvenser samt planerar för vilka åtgärder 

som ska vidtas. Samverkan sker också med polisen, skolorna och barn- och ungdomspsykiatrin m.fl. 

 
Norrtälje är positivt inställda till att arbetet med brottsförebyggande insatser lagstadgas men vi vill 

poängtera att det är viktigt att kommunerna får ekonomisk kompensation för sitt arbete. 

Synpunkter och kommentarer på författningsförslagen 

Förslagen är bra 

Förslagen är relevanta och tydliga och de kommer att kunna bidra till att minska brottsligheten och 

dess negativa konsekvenser 

 

Kompensation för kostnader 

Enligt utredningsförslaget ska kommuner kunna ansöka om bidrag för en tillfällig kostnad avseende en 

brottsförebyggande åtgärd som är tydligt avgränsad. Bidrag ska inte ges till den verksamhet som 

behöver bedrivas för att uppfylla den nya lagens krav. Istället ska anslaget för kommunalekonomisk 

utjämning höjas med en summa beräknad utifrån ersättningsmodellen för krisberedskapsarbetet. 

 
Norrtälje kommun menar att det är viktigt att ersättningen täcker alla de kostnader som uppkommer i 

det brottsförebyggande arbetet. Vi kan inte dra in på andra verksamheter för att uppfylla den nya 

lagens krav. Finansieringsprincipen behöver få fullt genomslag genom att staten tar det fullständiga 

ekonomiska ansvaret för reformen. 

 
Saknas förslag om ordningsvakter och kameraövervakning 

För att vi lokalt ska kunna arbeta pragmatiskt med brottsförebyggande åtgärder behöver vi ha 

användbara och tillgängliga verktyg för det. Det finns t.ex. ett behov av att kunna anlita ordningsvakter 

i förebyggande syfte. Som det ser ut nu krävs det ett konstaterat problem i ett område för att få anlita 

vakter där. Det innebär att ordningsstörningar inte kan förebyggas utan att man behöver avvakta tills 

störningarna uppstått. Då kan det vara försent. Frågorna är genomlysta i Ordningsvaktsutredningen 

(SOU 2021:38) men vi vill påpeka vikten av att effektivera regelverket för att öka tryggheten ute i 

kommunerna. 

 
En annan sak som skulle stärka kommunernas brottsförebyggande arbete vore om reglerna kring 

tillstånd till kameraövervakning förenklades och effektiviserades 

 
 

Anette Madsen Marita Bertilsson 
kommundirektör avdelningschef 
Kommunstyrelsen Trygghets- och säkerhetskontoret 

mailto:susanna.grege@norrtalje.se


REMISSVAR 

Datum: 2021-09-23 

Diarienummer: KS 2021-1243 

Förvaltning och avdelning 

Handläggare: 

Titel: 

E-post: 

Susanna Grege 

samhällsbyggnadsjurist 

susanna.grege@norrtalje.se 

Till: Justitiedepartementet 
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