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Kommunstyrelsen 

 

 

Yttrande över betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) 

Dnr: KS 21/266 

Kontorets/förvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar kontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande över betänkandet Kommuner mot 

brott (SOU 2021:49). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den utredning som haft i uppdrag att se över hur en lagstiftning för kommunernas ansvar i det 

brottsförebyggande arbetet kan utformas har lagt fram sitt betänkande. 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 

 

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Södertälje kommun välkomnar detta förslag, då det finns behov av att stärka det brottsförebyggande 

arbetets prioritet. Då kommuner tidigare inte haft något lagstadgat ansvar för detta, så har vissa 

kommuner bortprioriterat det brottsförebyggande för andra frågor som just är lagstadgade. Lagförslaget 

stärker prioriteten att förebygga brott och det är viktigt även för de som redan arbetar brottsförebyggande 

då de får ett starkare mandat att arbeta med frågorna. Det lagstadgade ansvaret för det 

brottsförebyggande arbetet ska också ligga på kommunernas olika bolag. 

 

Det finns en del förslag i betänkandet som är lite vaga, och underlaget saknar också ett par teman.  

Södertälje kommun vill i detta sammanhang lyfta fram följande delar som finns beskrivet i betänkandet: 

1. Definitionen av brottsförebyggande arbete 
Betänkandet har valt att inte fastställa en definition av det brottsförebyggande arbetet i Sverige, 

utan hänvisar till en rad olika definitioner. Detta är en svaghet då det skulle vara till gagn för alla 

kommuner att ha ett gemensamt förhållningssätt till det brottsförebyggande arbetet. Inom ramen 

för det lagstadgade brottsförebyggande arbetet i kommunerna måste brott mot välfärden 

inkluderas och prioriteras. 
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2. Samordningsansvaret 
Det är mycket viktigt att kommunerna ges ett särskilt ansvar för den lokala samordningen av det 

brottsförebyggande arbetet. Detta ger kommunerna ett tydligare mandat att utveckla det 

brottsförebyggande arbetet och positionera sig i samarbetet med t.ex. polisen.  

 

3. Samordningsfunktion 
Södertälje kommun delar betänkandets förslag på att det i varje kommun ska finnas en 

samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet. I varje kommun ska det finnas en 

central samordningsfunktion, men i större kommuner bör det också finnas 

samordningsfunktioner med stort mandat ute på alla berörda förvaltningar och kontor. Det 

brottsförebyggande arbetet måste genomföras på bred front och alla måste aktivt delta i denna 

utvecklingsprocess. 

 

4. Orsaksanalyser 
Betänkandet förordar att kommunerna i sina kartläggningar inkluderar analyser av bland annat 

orsakerna till de problem som identifieras. Detta är en mycket viktig komponent i det 

brottsförebyggande arbetet, för om man inte har analyserat orsakerna till problemet så är det 

omöjligt att sätta in rätt åtgärder. Generellt sett är kommunerna i dag bra på att ta fram 

gemensamma lägesbilder, kartläggningar och åtgärdsplaner. Att göra orsaksanalyser är dock en 

utmaning. Det är oftast tidskrävande, kräver mycket god kompetens samt kan bli dyrt. Analyser 

av problemen är dock avgörande för ett effektivt arbete och detta bör ytterligare förtydligas i ett 

kommande lagförslag. Det är viktigt att analys som ger förslag på åtgärder följs upp av utpekad 

central samordningsfunktion i den interna redovisningen. Vikten av efterfrågan kan inte nog 

poängteras när nya metoder ska implementeras. 

 

5. Brottsofferstödjande arbete 
I betänkandet har man valt att exkludera det brottsofferstödjande arbetet i kommande lagförslag. 

Detta menar Södertälje kommun är fel, då detta arbete har visat sig ha brottsförebyggande 

effekter. Ett fenomen som förekommer frekvent är att människor som utsatts för brott själva blir 

kriminella. Har brottsoffret inte fått upprättelse/behandling så finns en risk att individen då känner 

ett behov av att hämnas, och då gör sig skyldig till ett brott. I dag ligger det brottsofferstödjande 

ansvaret på socialtjänsten, men det bör även lyftas in i det kommande lagförslaget om 

kommuners brottsförebyggande ansvar. 

 

Beslutsunderlag 

1. Betänkande SOU 2021:49 – Kommuner mot brott 

2. Denna tjänsteskrivelse 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär, om det genomförs, ökade insatser för kommunen i form av arbete med samordning, 

analyser och kartläggningar. Detta bedöms kunna uppgå till motsvarande en årsarbetare. 

  

 

 

Ola Schön 

 

 

Anna Flink 

T.f. Stadsdirektör Säkerhetschef 
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