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Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-25 kl 15:10-15:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§601

Underskrifter

Sekreterare
Anna-Lena Alnerud
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
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§

601

STK-20211021

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

Sammanfattning
Malmö stad har av Justitiedepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen
Kommuner mot brott (SOU 2021:49). Utredningen föreslår att kommunernas ansvar för
brottsförebyggande arbete regleras i en särskild lag. Kraven som lagen ställer på
kommunerna är bland annat att de ska ta fram och regelbundet följa upp en lägesbild och
en åtgärdsplan. De ska också ta ett visst samordningsansvar genom att verka för att
överenskommelser om samverkan ingås och att strategiska brottsförebyggande frågor
hanteras i ett särskilt forum (strategiskt råd). Enligt den föreslagna lagen ska det också
finnas en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor i kommunen. Arbetet ska,
om inte fullmäktige beslutar annat, ledas av kommunstyrelsen. I ärendets beredning har
arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden och tekniska
nämnden getts möjlighet att yttra sig.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
och skickar yttrandet till Justitiedepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunledningens förslag till
yttrande.
Håkan Fäldt (M) yrkar att kommunledningens förslag till yttrande kompletteras med en text
som innebär att kommunstyrelsen förordar att det införs en modell med kommunala
poliser som kan utgöra en viktig del av ett lokalt brottsförebyggande arbete.
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Håkan Fäldts (M)
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
kommunledningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Kommunledningens förslag till yttrande - Kommuner mot brott

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211025 Remiss från Justitiedepartementet Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Bilaga Risk- och skyddsfaktorer

Förslag till yttrande

Remiss från Justitiedepartementet

Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Förskolenämnden beslut 210929 § 130 med muntlig Reservation (SD)

Remissvar från förskolenämnden
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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210923 § 275 med Reservation
(V) och (M) och muntlig Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 210929 § 316 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Grundskolenämnden beslut 210921 § 158 med Reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden

