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§ 463 Dnr 2021-000438 000 

Remiss av SOU 2021:49 Kommuner mot brott 

 

Sammanfattning  

I ett betänkande från en statlig utredning om kommunernas 

brottsförebyggande ansvar redovisas förslag om en ny lag som anger vilka 

krav som ställs på kommunerna. Lagen om kommuners ansvar för 

brottsförebyggande arbete föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.   

Ronneby kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över förslaget. 

 

Lagförslaget innebär bland annat krav på kommunerna att kontinuerligt 

upprätta lägesbilder och åtgärdsplaner samt kommunernas 

samordningsansvar.  

 

I betänkandet ingår även förslag om vilket stöd som ska ges kommunerna för 

att uppfylla kraven i den nya lagen. Dessa förslag omfattar bland annat 

utökat strategiskt och operativt stöd, möjlighet att ansöka om statsbidrag, 

tillsättande av en expertgrupp för särskilt utsatta områden samt 

förutsättningarna för informationsutbyte. Utredningen föreslår också att 

kommunerna ska kompenseras för de lagstadgade skyldigheterna enligt 

finansieringsprincipen i enlighet med modellen för krisberedskapsarbetet.  

 

Ronneby kommun ser i stort positivt på förslagen, och menar att mycket av 

arbetet inom den egna verksamheten redan idag bedrivs på föreslaget sätt. 

Ronneby kommun understryker vikten av att ge förutsättningar för 

informationsutbyte samt att finansieringen skapar förutsättningar för ett 

långsiktigt hållbart brottsförebyggande arbete.  

 

Ronneby kommuns förvaltningar har beretts möjlighet att yttra sig angående 

förslaget. Endast näringslivsenheten har inkommit med synpunkter. Enheten 

lyfter vikten av inkludering i samhället av nytillkomna, bland annat genom 

att involvera dem i näringslivet som egna företagare vilket i sig är 

brottsförebyggande. 

Utrednings förslag om laginnehåll 

 Här redogörs kortfattat om de förslag som utredningen lämnar om den nya 

lagens innehåll.  

 Kommunerna ska kontinuerligt kartlägga brottsligheten och dess 

konsekvenser inom kommunens geografiska område, analysera och 

komplettera resultatet samt sammanställa detta i en lägesbild. 
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 Utifrån lägesbilden ska kommunerna ta ställning till behovet av åtgärder 

för att förebygga brott och formulera detta i en åtgärdsplan. 

 Kommunerna ska minst vartannat år uppdatera sin lägesbild och följa 

upp sin åtgärdsplan.  

 Kommunerna ska inom sitt geografiska område ta ansvar för 

samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet 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.  

 Kommunerna ska ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande 

frågor.  

 Kommunstyrelsen ska, om kommunfullmäktige inte beslutar om annat, 

ansvara för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete samt 

rapportera till kommunfullmäktige om arbetets genomförande och 

resultat. 

 Brå ska ansvara för uppföljningen av lagens tillämpning. Regeringen ska 

ge Brå i uppdrag att i samråd med länsstyrelserna lämna förslag på hur 

ett system för uppföljning kan konstrueras   

Modellen som används för finansiering beräknar att kommunen skall ersättas 

med 21:05 per invånare vilket skulle ge Ronneby ett tillskott om drygt 600 

kkr givet befolkningsmängden 2020-12-31. Tillskottet kommer i det 

generella statsbidraget. 

Yttrande 

Sammanfattningsvis ser Ronneby kommun positivt på utredningens 

bedömningar och förslag i betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) 

och konstaterar att det brottsförebyggande arbetet inom Ronneby kommun 

redan idag till stor del bedrivs på de sätt som beskrivs. Ronneby kommun har 

ett samverkansavtal med Polismyndigheten, ett brottsförebyggande råd och 

arbetar enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i nära 

samverkan med flera aktörer, däribland polisen och bostadsbolag.  

 

Ronneby kommun tillstyrker möjligheten att söka bidrag till avgränsade 

brottsförebyggande åtgärder, men ser samtidigt att förfarandet med tillfälliga 

statsbidrag är utmanande eftersom ansökningsförfarandet ofta är 

resurskrävande, och de tidsbegränsande aspekterna skapar hinder för ett 

långsiktigt arbete.  

 

Ronneby kommun tillstyrker möjligheten till utökat stöd i det operativa 

arbetet från länsstyrelsen med vilken vi redan idag har en god samverkan.  
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Ronneby kommun tillstyrker utredningens bedömning att förutsättningarna 

för att utbyta information mellan kommuner och andra aktörer inom det 

brottsförebyggande arbetet behöver vara tydliga och ändamålsenliga. Idag 

begränsas viss samverkan och effektivitet i arbetet, och kommunen 

framhåller behovet av att se över och förbättra dessa förutsättningar.  

Ronneby kommun anser att finansieringsprincipen är en självklarhet att 

tillämpa. För tillkommande uppgifter från staten skall kommunen ersättas 

fullt ut. Modellberäkningen som görs ger vid handen att tillskottet är knappt 

vad som avsätts idag. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna remissvar enligt yttrandet 

ovan.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar remissvar enligt ovan.  

________________ 

Exp: 

Enligt instruktion i remissen 

Bibbi Rönnlund 

 


