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Beslutande ledamöter
Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Anders Nilsson (S)
Kerstin Håkansson (V)
Ingrid Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Louise Arndt (MP) ersätter Janne Grönholm (MP)
Ej tjänstgörande ersättare
Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)
Övriga närvarande
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Petra West Stenkvist (Enhetschef)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Luisa Hansson (Ekonomichef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Lise Seble Wongeel Aragaw Johansson (Facklig representant)
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§

275

ASN-20218647

Remiss angående Remiss från Justitiedepartementet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Sammanfattning
Justitiedepartementet har på uppdrag av regeringen tagit fram betänkandet Kommuner mot
brott (SOU 2021:49). Betänkandet föreslår att kommunerna ska få ett lagstadgat ansvar för
det brottsförebyggande arbetet. Uppdraget innebär ett samordningsansvar för det
brottsförebyggande arbetet där polis, hälso- och sjukvård och civilsamhälle är några av de
aktörer som behöver medverka. Kommunerna ska inrätta en samordningsfunktion, ett
strategiskt råd samt ta fram en lägesbild och åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet.
BRÅ och Länsstyrelsen ska stödja kommunerna i detta arbete. Regeringen föreslås inrätta
en expertgrupp som ska kartlägga och analysera brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta
områden.
Förvaltningen ställer sig överlag positiv till förslagen. Malmö stad arbetar redan i en
riktning som väl motsvarar lagstiftningens intentioner och krav. Andra huvudmäns ansvar,
inte minst hälso- och sjukvårdens, behöver tydliggöras mer för att lagstiftningen ska kunna
få önskad effekt. I annat fall riskerar kommunerna att få bära ett oproportionerligt stort
ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet gällande
Justitiedepartementets betänkande Kommuner mot brott (SOU 2021:49).
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar följande:
Strykning sidan 1 (andra stycket om samverkan): "Arbetsmarknads- och socialnämnden
instämmer inte i lämpligheten att exkludera frågan om hälso- och sjukvård i avgränsningen
av uppdraget. Regionens verksamhet spelar en stor roll för det brottsförebyggande arbetet,
inte minst psykiatrin och missbruks- och beroendevården. Den är också grundläggande när
det gäller frågan om brister i stödet till barn och unga med psykisk ohälsa, brister som ökar
risken för att unga får ett normbrytande beteende och som ofta kan leda vidare till
missbruk och kriminalitet. Kommunerna varken kan eller ska förfoga över de stöd och
behandlingsåtgärder som ska möta psykologiska och psykiatriska behov. Socialtjänsten
besitter inte heller den hälso- och sjukvårdande kompetensen som ofta krävs för att
individer ska få rätt insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Om inte andra huvudmäns ansvar
för att bidra är tillräckligt tydligt riskerar lagen med dess samordnade uppdrag att bli
tandlös och helhetsperspektivet att gå förlorat."
Tillägg sidan 3 (i slutet på avsnittet om samverkan): ”För att möjliggöra så goda resultat
som möjligt inom ramen för det brottsförebyggande arbetet bör all sekretess som begränsar
samverkan mellan polisen och kommunerna ses över med syfte att myndigheterna ska
kunna samverka obehindrat.”
Tillägg sidan 6 (i slutet på avsnitt om övriga frågor): ”Avslutningsvis anser arbetsmarknadsoch socialnämnden att ett införande av kommunala poliser kan utgöra en viktig del av ett
lokalt brottsförebyggande arbete.”

Ann-Marie Hansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Joachim Ahlqvist (C), med instämmande av Magnus Olsson (SD), yrkar bifall till Helena
Nannes (M) yrkande om strykning samt första tilläggsyrkande.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt bifall till Helena Nannes (M) första
tilläggsyrkande.
Kerstin Håkansson (V) yrkar avslag på Helena Nannes (M) första tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande tar först ställning till föreliggande förslag. Ordförande finner att nämnden
bifaller föreliggande förslag.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) yrkande om strykning, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) förslag.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) första tilläggsyrkande, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden bifaller Helena Nannes (M) förslag.
Ordförande ställer proposition på Helena Nannes (M) andra tilläggsyrkande, bifall mot
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår Helena Nannes (M) förslag.
Reservationer
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joachim Ahlqvist
(C) reserverar sig muntligen till avslaget på Helena Nannes (M) yrkande om strykning.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M) avser inkomma med
en skriftlig reservation avseende Helena Nannes (M) andra tilläggsyrkande, bilaga.
Kerstin Håkansson (V) avser inkomma med en skriftlig reservation avseende Helena
Nannes (M) första tilläggsyrkande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligen till avslaget på
Helena Nannes (M) yrkande om strykning.
Beslutsunderlag

§200 Remiss angående Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot
brott (SOU 2021:49)

G-Tjänsteskrivelse ASN 210923 Remiss Justitiedepartementet Kommuner
mot brott (SOU 2021:49)

Förslag på yttrande Remiss från Justitiedepartementet Kommuner mot brott
SOU 2021:49

Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Betänkande av utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar
(SOU 2021:49)

Följebrev - Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott (SOU
2021:49), STK-2021-1021

4

5

Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-09-23: Ärende 22. Remiss angående Remiss från
Justitiedepartementet - Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Vi yrkade avslag på det Moderata förslaget, som bifölls av bland annat Socialdemokraterna,
att lägga till följande mening i yttrandet:
“För att möjliggöra så goda resultat som möjligt inom ramen för det brottsförebyggande
arbetet bör all sekretess som begränsar samverkan mellan polisen och kommunerna ses
över med syfte att myndigheterna ska kunna samverka obehindrat.”
Vi anser att det redan går att bryta sekretess i de fall det behövs,vi anser inte att vi ska bidra
till att möjliggöra ett angiverisamhälle. Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och
dess huvudsakliga uppgift ska vara att hjälpa, stödja och främja människors delaktighet i
samhället, inte ägna sig åt angiveriverksamhet.

Malmö 2021-09-23
Kerstin Håkansson (V), ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare
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Reservation

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-08-26
Remiss angående Remiss från Justitiedepartementet – Kommuner mot
brott (SOU 2021:49)
ASN-2021-8647
Moderaterna instämmer i stort sett i såväl utredningens förslag som nämndens yttrande. Vid
behandlingen av ärendet föreslog vi tre justeringar: ett förslag till strykning och två tillägg.
Strykningen handlar om hälso- och sjukvårdens ansvar för brottsförebyggande arbete, där vi anser att
hälso- och sjukvårdens ansvar är tydligt reglerat i lag och i första hand medicinskt. Det kan visserligen
vara brottsförebyggande i praktiken när berörda delar av hälso- och sjukvården fungerar väl, men
utgångspunkten bör fortsatt vara medicinsk.
Det ena tilläggsyrkandet handlade om att kommuner och Polisen ska kunna samverka obehindrat från
sekretesslagstiftning, vilket fick majoritet i nämnden.
Vi yrkade också på följande tilllägg: Avslutningsvis anser arbetsmarknads- och socialnämnden att
ett införande av kommunala poliser kan utgöra en viktig del av ett lokalt brottsförebyggande arbete.
Dessvärre valde en majoritet av nämnden att inte ställa sig bakom förslaget. Kommunala poliser hade
kunnat göra stor skillnad för det brottsförebyggande arbetet, inte minst i samarbete med
socialtjänsten.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)
Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)

