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Yttrande Remiss - Kommuner mot brott, SOU 2021:49  

 

Västerås stad välkomnar remissen angående Kommuner mot brott, SOU 

2021:49.  

Sammanfattning 

Västerås stad ställer sig positiv till remissens huvudförslag. Vi har tagit fram 

såväl en policy samt handlingsplan för trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete.  

 

Vidare har ett Trygghetsråd organiserats där kommunstyrelsens ordförande 

jämte lokalpolischefen Västerås delar på ordförandeskapet.  

Syftet med Trygghetsrådet är 

• vara med och bidra till Västerås Vision 2026 samt uppnå 

intentionerna Västerås stads program för social hållbarhet.  

• dela lägesbild mellan kommun och polis och därigenom hitta en 

gemensam lägesbild. Ta vara på varandras erfarenheter, samt 

förstärka varandras åtgärder för att uppnå bättre effekter. 

 

Förslagen/yttranden som har kommit in från våra remissinstanser samt 

stadsledningskontorets arbete med trygghetsråd, policy, handlingsplan och 

två nya inrättade tjänster kopplade till trygghet och brottsförebyggande 

arbete anser vi ligger helt i linje med SOU 2021:49.  

 

De mål och samverkansformer som vi ska genomföra ska årligen följas upp 

och analyseras och återrapporteras till Trygghetsrådet. Uppföljningen leds av 

Polisen och stadsledningskontoret. 

 

Stadsledningskontorets uppfattning, jämte synpunkter från våra 

remissinstanser, är att då staten utökar kommunernas ansvar förutsätter det 

att även finansiering sker. Det är oerhört viktigt att de statliga bidragen ska 

ske i form av generella statsbidrag som tilldelas kommunerna och ej bidrag 

som ska sökas. 

  

Västerås Stad ställer sig bakom SOU 2021:49 som helhet. 

Remissens bakgrund och förslag på kommunernas ansvar:  
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11 En ny lag införs om kommunernas ansvar för brottsförebyggande 

arbete 
 

11.3.1 Lägesbild 

Utredningens förslag: Kommunerna ska kontinuerligt kartlägga 

brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens geografiska område, 

analysera och komplettera resultatet samt sammanställa detta i en lägesbild.  

 

11.3.2 Åtgärdsplan  

Utredningens förslag: Utifrån lägesbilden ska kommunerna ta ställning till 

behovet av åtgärder för att förebygga brott och formulera detta i en 

åtgärdsplan. 

 

11.3.3 Uppföljning av lägesbild och åtgärdsplan  

Utredningens förslag: Kommunerna ska minst vartannat år uppdatera sin 

lägesbild och följa upp sin åtgärdsplan. 

 

11.3.4 Samordningsansvar 

Utredningens förslag: Kommunerna ska inom sitt geografiska område ta 

visst 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. 

 

11.3.5 Samordningsfunktion 

Utredningens förslag: Kommunerna ska ha en samordningsfunktion för 

brottsförebyggande frågor.  

 

11.3.6 Kommunledningens roll  

Utredningens förslag: Kommunstyrelsen ska, om kommunfullmäktige inte 

beslutar om annat, ansvara för ledningen av kommunens brottsförebyggande 

arbete samt för att rapportera till kommunfullmäktige om arbetet. 

 

12 Kommunerna bör erbjudas stöd 

 

12.3 Ekonomiskt stöd till brottsförebyggande åtgärder 

Utredningens förslag: Kommunerna ska ges möjlighet att ansöka om bidrag 

för genomförandet av tidsbegränsade och väl motiverade brottsförebyggande 

åtgärder. Bidraget ska administreras av Brå.  

 

12.4 Kommuner med särskilt utsatta områden  

Utredningens förslag: Regeringen ska tillsätta en expertgrupp i form av en 

särskild utredning eller ett tillfälligt inrättat organ inom Regeringskansliet 

med uppdrag att göra en särskild kartläggning och analys av situationen vad 

gäller brottsförebyggande arbete i kommuner med särskilt utsatta områden. 

Utifrån ett sådant underlag kan regeringen ta ställning till eventuella behov 

av åtgärder för att ytterligare stödja det brottsförebyggande arbetet i dessa 
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områden. Uppdraget ska genomföras skyndsamt och i nära dialog med 

kommunerna i fråga.  

 

Synpunkterna är en sammanvägning av följande nämnders yttranden: 

grundskolenämnden, Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, individ- och familjenämnden 

samt byggnadsnämnden. 

 

Yttrandet har godkänts och överlämnas härmed till Regeringskansliet 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 
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