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Yttrande - remiss Kommuner mot brott (SOU 

2021:49) 

Örebro kommun har inbjudits att lämna yttrande över Justitiedepartementets 
betänkande ”Kommuner mot brott” (SOU 2021:49). Nedan följer Örebro 
kommuns synpunkter. 
 
Synpunkter 
Örebro kommun ställer sig i grunden bakom de förslag som förs fram i 
betänkandet ”Kommuner mot brott”. Det brottsförebyggande arbetet i 
kommunerna behöver bli mer strukturerat och inriktat på samordning. Örebro 
kommun instämmer i vikten av att nationella insatser i brottsförebyggande 
syfte kompletteras med insatser och åtgärder på lokal nivå. Det lokala arbetet 
behöver prioriteras högre av kommunerna.  
 
Örebro kommun vill dock framhålla vikten av att de förslag som förs fram i 
utredningen samordnas med eventuella kommande förändringar utifrån den 
översyn som nu görs av socialtjänstlagen samt beredningen av de förslag till en 
nationell samordningsstrategi för avhopparverksamhet som pågår. Utredningen 
framhåller även själva att det pågår reform- och utvecklingsarbete gällande 
plan- och bygglagen samt skollagen som påverkar de brottsförebyggande 
frågorna. Det är av stor vikt att utredningens förslag och kommande förslag 
inom ramen för dessa reform- och utvecklingsarbeten inte motarbetar 
varandra.  
 
Örebro kommun vill också framhålla vikten av att utredningens förslag inte 
utformas på en för hög detaljnivå. Som det är skrivet nu styr förslagen i stor 
utsträckning detaljerat vad kommunerna ska göra, till exempel att det skall 
finnas en lägesbild och en åtgärdsplan, att det skall finnas en 
samordningsfunktion och att det är kommunen som är särskilt ansvarig för 
den lokala samverkan. Även om många kommuner redan idag arbetar i linje 
med förslagen är det mycket tveksamt att lagstiftningsvägen lägga fast så tydligt 
hur kommuner ska arbeta med det brottsförebyggande arbetet. Det bör till 
exempel även fortsättningsvis vara ett kommunalt mandat att besluta om hur 
det interna arbetet organiseras och styrs.  

Justitiedepartementet 

Kriminalpolitiska enheten 

Ert dnr: Ju2021/02425 

 

 

 



ÖREBRO KOMMUN 2021-09-29 Ks 927/2021 

  2 (2) 

 
Örebro kommun ställer sig tveksamma till förslagen att finansieringen till del 
ska bestå av att kommunerna söker medel för väl motiverade och 
tidsbegränsade åtgärder. Vår bedömning är att den typen av finansiering inte 
ger stadga och långsiktighet i det brottsförebyggande arbetet. Snarare har just 
det brottsförebyggande arbetet fått kritik för att det ofta bygger på korta 
projekt. Vår uppfattning är att dessa medel istället bör användas för 
kompetenshöjande insatser.  
 
Örebro kommuns uppfattning gällande kraven på lägesbild och åtgärdsplan 
som skall uppdateras och följas upp minst vartannat år innebär en stor 
utmaning både för mindre och större kommuner. Det gäller även förslaget 
med det kommunala samordningsansvaret. Detta kommer kräva personella 
resurser i kommunerna och det är viktigt att tillräckliga resurser tillförs 
kommunerna för att kunna hantera det utökade ansvaret. Dessa medel bör inte 
utgöras av riktade projektmedel utan vara i form av ett utökat generellt 
statsbidrag.  
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