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Sammanfattning 

Staffanstorps kommun ser i huvudsak positivt på utredningens förslag, men menar 
att det är viktigt att kommunerna också får fler och skarpare redskap för att 
förebygga och ingripa mot brott.  

Bakgrund 

I betänkandet om kommuners brottsförebyggande ansvar redovisas förslag om en ny 
lag som anger vilka krav som ska ställas på kommunerna. Lagen om kommuners 
ansvar för brottsförebyggande arbete föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Bland 
annat innebär förslaget att krav ställs på kommunerna att kontinuerligt upprätta 
lägesbilder och åtgärdsplaner samt att kommuners samordningsansvar lagstadgas. 
Utredningen föreslår att kommunerna ska kompenseras för de lagstadgade 
skyldigheterna, i enlighet med den så kallade finansieringsprincipen. 

Synpunkter och förslag 

Staffanstorps kommun ser i huvudsak positivt på utredningens förslag och 
konstaterar att det brottsförebyggande arbetet i Staffanstorp till stor del bedrivs på 
det sätt som utredningen beskriver, med strategiskt och operativt trygghetsråd samt 
nära samverkan med till exempel fastighetsbolag, väktarbolag, socialtjänst och inte 
minst polisen. Detta arbete har pågått i många år varför det nya lagförslaget endast 
kommer att få en marginell inverkan. 

Staffanstorps kommun har i det brottsförebyggande arbetet skapat en väldigt god 
bild över de problem som finns i vår kommun. Vi vet vad problemen består i, var 
problemen finns och när i tid problemen uppstår. Men att känna till detta räcker inte, 
utan denna vetskap behöver följas av konkret handling. I det konkreta arbetet har 
polisen ett huvudansvar, men saknar tyvärr erforderliga resurser. Staffanstorps 
kommun arbetar därför med bland annat ordningsvakter, väktare och 
kamerabevakning.  



Då polisbristen inte har någon snar lösning – och kriminaliteten i närbelägna 
storstadsområden tenderar att sprida sig till vår kommun – vore det rimligt att även 
kommunernas redskap för att förebygga och ingripa mot brott blev fler och skarpare. 
Det kan handla om förändringar i lagstiftningen så att det blir enklare för kommuner 
att få tillstånd för så kallade LOV-3-områden inom vilka ordningsvakter kan verka. 
Ordningsvakternas befogenheter bör också ses över, till exempel vore det önskvärt 
att vissa typer av böter kunde utfärdas av ordningsvakter. Det skulle kunna röra sig 
om exempelvis böter för den som spelar hög och störande musik eller till exempel 
böter för nedskräpning. Även lagstiftningen kring kameraövervakning bör ses över 
och anpassas till dagens verklighet. På brottsutsatta platser borde det således vara 
lättare för en kommun att få tillstånd för kameraövervakning än vad det är idag. 

Övrigt 

Förslaget om möjlighet att söka bidrag till avgränsade brottsförebyggande åtgärder 
riskerar att bli resurskrävande om ansökningsförfarandet kompliceras. Det är också 
viktigt att projektfinansieringens tillfälliga natur inte skapar hinder för mer 
långsiktigt arbete. 

 

 

 


