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Remiss – Kommuner mot brott 

 

 

Sammanfattning 

 

Östersunds kommun vill inledningsvis tacka utredaren för en tydlig och strukturerad ut-

redning i och med dess förslag på normerande och hanterande strukturer för det arbete 

som detta lagförslag kommer att kräva. Kommunen delar utredarens syn på behovet av 

denna lag som innebär ett förtydligande av kommuners ansvar i det brottsförebyggande 

arbetet i stort samt att denna lag ska verka vid sidan av redan gällande lagstiftning på om-

rådet. Nedan följer ett kortare resonemang kring de avsnitt i det nya lagförslaget där 

kommunen skulle önska ett fördjupat utredningsarbete. 

 

Kapitel 

 
11.3.1 Lägesbild 

 

Den relativt detaljerade beskrivningen av såväl kvalitativa som kvantitativa insamlings 

och faktiskt inhämtningsmetoder som utredaren redogör för som samordnarens underlag 

vid skapandet av en lägesbild för faktisk brottslighet inom ett geografiskt område (kom-

mun) är tänkt att öka kunskap och tillhandahålla ett bättre beslutsunderlag för den åt-

gärdsplan som ska beslutas. Att ta beslut på väl avvägda grunder är en förutsättning för 

att uppnå önskad effekt och så långt är Östersunds kommun med i utredarens resone-

mang. Det finns en vinst i att utnyttja den lokala kännedom och kunskap som finns i de 

kommunala verksamheter som arbetar med brottsförebyggande frågor i sin vardag.  

 

Ett sådant omfattande arbete som utredaren föreslår, där statistik från såväl statliga myn-

digheter ska bearbetas och användas tillsammans med kvalitativa och värderade och käll-

granskade uppgifter från medarbetare och medborgare i den egna kommunen kräver dock 

en utarbetad struktur och en avvägd och validerad metodik för att erforderlig kvalitet ska 

uppnås i det grundbearbetade materialet. Att ge detta ansvar till 290 kommuner, enskilt, 

kanske inte är det mest effektiva sättet att uppnå detta mål. Risken finns dessutom att fel-

aktiga inhämtningsmetoder används och feltolkas och att känsliga personuppgifter skyd-

das på ett otillräckligt sätt. Östersunds kommun föreslår därför att polismyndigheten ges 

en större roll i detta arbete och att polis i samverkan med kommun sen tar fram en ge-
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mensam lokal lägesbild utifrån de underlag som respektive myndighet faktiskt har till-

gång till och ansvarar för idag.  

 

 

 

 

 

 

 

15.7 Finansiering av utredningens förslag  

 

Utredarens förslag är att kommunerna kompenseras för de skyldigheter som följer av lag-

förslaget genom att anslaget för kommunalekonomisk utjämning höjs med en summa be-

räknad utifrån ersättningsmodellen för krisberedskapsarbetet. Det skulle för en stor eller 

mellanstor kommun innebära ett tillskott så stort att resurser kan avdelas för att helt eller 

delvis arbeta med brottsförebyggande frågor och på så sätt ha den samordnande funktion 

som lagförslaget är tänkt att tillföra. För mindre kommuner, varav många inte ens har en 

polisiär närvaro i den utsträckning de skulle önska, skulle anslaget inte räcka lika långt 

varför arbetet inte heller kanske uppnår den kvalitet och effekt som lagförslaget är tänkt 

att tillföra. Då brottslighet inte enbart håller sig inom geografiska gränser kan denna brist 

indirekt bli en sårbarhet för större kommuner, varför Östersunds kommun föreslår en för-

delning av ersättningen som även tar de mindre kommunerna i beaktande.  

  

 
 

 

-------------------------------------------- 

I detta ärende har kommunstyrelsen beslutat. Kommundirektören har varit 

föredragande. 

 

 

ÖSTERSUNDS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Bo Svensson     

Kommunstyrelsens ordförande 

 

   Anders Wennerberg 

   Kommundirektör 
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Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 2 no-

vember 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

Ju.krim@regeringskansliet.se . Ange diarienummer Ju2021/02425 och re-

missinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Svaret bör läm-

nas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 

andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen 

(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstan-

sens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 


