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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Justitiedepartementet.
Beslutsunderlag
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Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
Grundskolenämnden beslut 210921 § 158 med Reservation (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210923 § 275 med Reservation (V) och (M) och
muntlig Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 210929 § 316 med Reservation (V)
Remissvar från förskolenämnden
Förslag till yttrande
Grundskolenämnden beslut 210921 § 158 med Reservation (V)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 211025 Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott
(SOU 2021:49)
Förskolenämnden beslut 210929 § 130 med muntlig Reservation (SD)
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Bilaga Risk- och skyddsfaktorer

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-25
Kommunstyrelsen 2021-10-27
Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Tekniska nämnden
Ärendet

Malmö stad har av Justitiedepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Kommuner mot brott (SOU 2021:49). Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge i
uppdrag åt en särskild utredare att utreda kommunernas brottsförebyggande ansvar (dir.
2019:94). Till särskild utredare förordnades samma dag renhållningsarbetaren, tidigare
kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann–Sofie Hermansson. Utredningen, som tog sig
namnet Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar, överlämnade sitt betänkande
Kommuner mot brott, SOU 2021:49, varmed utredningens uppdrag var slutfört.
I ärendets beredning har arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden,
grundskolenämnden och tekniska nämnden getts möjlighet att yttra sig. En
tjänstemannaberedning av ärendet har skett genom en arbetsgrupp där olika avdelningar vid
stadskontoret har ingått.
Bakgrund
Utredningens uppdrag ingår i regeringens så kallade 34-punktsprogram mot gängkriminalitet.
Uppdraget var dock inte begränsat till att avse endast förebyggandet av gängkriminalitet, utan
hade en bredare ansats. En utgångspunkt och en förutsättning för utredaren var att komma med
förslag om hur kommunerna kan få en lagstadgad skyldighet att förebygga brott, inte om
kommunerna kan eller bör ha en sådan skyldighet. Utredningens uppdrag var även att beskriva
och analysera vilka kommunala verksamheter som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet,
vilka verksamheter som bör omfattas av ett kommunalt lagstadgat ansvar, samt lämna förslag
som kan bidra till att kommunerna kan fullgöra sitt ansvar på ett effektivt sätt. För att kunna
göra det lade utredaren vikt vid att sätta sig in i hur det lokala brottsförebyggande arbetet
fungerar i praktiken.
Utredningen i korthet
Sammanfattningen av utredningen är ett urval som bedöms kunna påverka kommunen. Den
följer utredningens kapitelindelning.
2. Inledning
Utredaren konstaterar att förebyggande arbete, prevention, handlar om att vidta åtgärder för att
motverka att någonting oönskat ska inträffa i framtiden. Därefter presenteras olika definitioner
av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och konstateras att begreppen används på
delvis olika sätt i olika sammanhang.
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Utredaren menar att brottsförebyggande arbete kan se olika ut beroende på vilken typ av
brottslighet som står i fokus. Då utredarens uppdrag är generellt, uppmärksammas inte enskilda
typer eller kategorier av brott särskilt, till exempel området våldsprevention.
3. Brottsligheten ett samhällsproblem
Det är svårt att mäta och beskriva brottslighetens omfattning och utveckling. Bilden som
förmedlas av olika aktörer spelar stor roll för människors upplevelse av trygghet. Det har alltid
funnits brott och brottslighet men vad som står i fokus förändras över tid. Brottsligheten
varierar även geografiskt. Storstäderna, och kommuner i dess närhet, är generellt mer utsatta för
brott än mindre städer och landsortskommuner.
Konsekvenserna av brott handlar huvudsakligen om lidande för enskilda och deras anhöriga,
upplevelsen av trygghet generellt samt kostnader för samhället.
4. Brott ska både bekämpas och förebyggas
Brottsbekämpning är främst en fråga för rättsväsendets myndigheter. Det handlar om att reagera
på ett specifikt brott eller brottslig verksamhet: att ingripa, utreda, klara upp, fatta beslut om åtal
ska väckas eller inte, lagföra personer som har begått brott och att verkställa utdömda straff.
Förmågan att bekämpa brott är grundläggande i en rättsstat. Utredaren menar även att
brottsbekämpning kan ha preventiva effekter och anför som exempel att det kan vara svårt för
en inlåst person att begå brott utanför anstalten. Även det att en handling är kriminaliserad kan,
men behöver inte, avhålla människor från att begå brott.
Brottsförebyggande arbete sägs däremot vara en fråga för många aktörer och går ut på att
minska risken för att brott över huvud taget ska inträffa, genom att påverka orsakerna till, eller
förutsättningarna för, brottslighet. Utredaren menar att brottslighet är ett komplicerat fenomen
och att dess orsaker också är komplexa. Kunskapen är under ständig utveckling, bland annat
inom den kriminologiska forskningen.
5. Lokalt brottsförebyggande arbete är centralt
Utredningen gör en historisk återblick och framhåller att det var 25 år sedan regeringen
presenterade sitt första brottsförebyggande program, Allas vårt ansvar. Regeringen konstaterade
då att den ökande brottsligheten krävde ytterligare åtgärder, att brottsbekämpningen var viktig
men inte tillräcklig och att mer fokus måste läggas på lokalt brottsförebyggande arbete.
Utredningen konstaterar att det fortfarande är så att många av de faktorer som har betydelse för
brottsligheten kan påverkas genom lokala insatser. Det gäller både inom områdena social och
situationell prevention och både på strukturell och mer operativ nivå. Kommunen har i de allra
flesta fall en central roll. Utredningen går även igenom andra aktörer/intressenter på området.
Utredningen presenterar en modell för kunskapsbaserat arbete, som tagits fram av
Brottsförebyggande rådet, Sveriges kommuner och regioner och Polismyndigheten, men
konstaterar att det kunskapsbaserade arbetssättet, såvitt känt, inte har utvärderats. Därefter
presenteras andra modeller för lokal samverkan, bland annat Business Improvement Districts
(BID), Communities That Care (CTC), Effektiv Samverkan för Trygghet (EST) och Group
Violence Intervention (GVI/Sluta Skjut!).
6. Författningsöversikt
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En genomgång av det kommunala självstyret och en genomgång av kommunala skyldigheter
enligt speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen med flera.
7. Nordisk utblick
Utredningen har studerat hur det fungerar i Danmark, Norge och Finland.
8. Utgångspunkter för utredningens överväganden och förslag
Utredningens huvuduppdrag är att föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för
brottsförebyggande arbetet bör utformas. Innan utredningen gör det samt presenterar sina
överväganden och förslag i övrigt behöver några grundläggande frågor uppmärksammas.
8.1 Brottsförebyggande arbete kan betyda många olika saker
När brottsförebyggande frågor diskuteras sker det inte sällan från olika – och oklara –
utgångspunkter. När kommunerna ska ges ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete
måste det emellertid vara tydligt vad det är som alla kommuner förväntas göra. Först därefter
kan en lagteknisk lösning för detta ansvar väljas. Förebyggande arbete (prevention) handlar om
att adressera orsaker till och förutsättningar för det fenomen som man vill motverka. Den
vanligaste indelningen av brottsförebyggande åtgärder är i social respektive situationell
prevention. Ur ett kommunalt perspektiv hör många av de åtgärder som aktualiseras inom den
sociala brottspreventionen till socialnämndens ansvarsområde och regleras i socialtjänstlagen
(2001:453). Misslyckanden i skolan är en stark riskfaktor för framtida kriminalitet. Skolans
kärnuppdrag att eleverna ska klara kunskapskraven är därför av avgörande betydelse och i sig en
brottsförebyggande faktor. Goda uppväxtvillkor och en trygg och fullgjord skolgång förebygger
emellertid inte bara kriminalitet utan också många andra framtida problem såsom psykisk ohälsa,
missbruk och arbetslöshet. En viktig fråga är därför vad som blir skillnaden – eller mervärdet –
om åtgärder med dessa syften betraktas som ett arbete för att förebygga brott. För utredningens
arbete har avsaknaden av en enhetlig användning av begreppet brottsförebyggande arbete utgjort
en utmaning. Utredningens arbete har därför i stället inriktats på att identifiera vad som kan vara
ändamålsenligt att kräva att alla kommuner gör för att den eftersträvade utvecklingen ska
uppnås, för att sedan formulera detta i ett lagförslag.
8.2 Behovet av en reform
Samhällets samlade insatser för att förebygga brott behöver intensifieras och utvecklas. Det
handlar framför allt om att säkerställa att det brottsförebyggande arbetet bedrivs på ett effektivt
sätt. Att lagstifta om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete kan bidra till det. Att
arbetet är effektivt innebär att de resurser som satsas, i form av tid och pengar, ger så stor effekt
som möjligt i förhållande till målet att minska brottsligheten och öka människors trygghet. I
detta finns sannolikt en stor utvecklingspotential på alla samhällsnivåer. Utredningen konstaterar
att det råder olika uppfattningar om i vad mån det brottsförebyggande arbetet är prioriterat i
kommunerna och vad detta innebär. Det finns också olika uppfattningar om vad som är viktigt
att satsa på och var de största utvecklingsbehoven finns. Enligt utredningens bedömning får det i
vart fall anses uppenbart att det finns potential att utveckla samhällets insatser för att förebygga
brott – och då särskilt effektiviteten i arbetet – och att det även gäller den lokala nivån.
8.3 Förutsättningarna för en reform
Ett lagstiftat kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete behöver beakta principerna för
den kommunala självstyrelsen, behovet av samordning med andra aktörers arbete samt
kommunernas olika behov och förutsättningar.
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8.4 En reform för hållbar utveckling
För att skapa förutsättningar för hållbar utveckling bör utredningens förslag, så långt möjligt,
vara samordnade med andra relevanta utvecklingsarbeten på nationell nivå. Det ansvar som
kommunerna föreslås få bör också vara möjligt att samordna med andra krav som ställs inom
närliggande områden. Det som kan konstateras är att det alltid är angeläget att nya initiativ blir
föremål för den typen av överväganden. Nationell och strategisk nivå får anses ha ett särskilt
ansvar för att på detta och andra sätt ge den i många avseenden hårt belastade lokala och
operativa nivån så bra förutsättningar som möjligt för sitt arbete.
9. Kommunerna kan göra mycket för att förebygga brott
De flesta kommunala verksamheter kan vara berörda av det brottsförebyggande arbetet och har
möjlighet att bidra i detta.
10. Vad ska kommunerna göra för att förebygga brott
10.2 Kommunerna ska arbeta på ett effektivt sätt
Regleringen bör inriktas på att det i alla kommuner ska finnas förutsättningar för ett effektivt
brottsförebyggande arbete. Det innebär att det ska finnas god kännedom om de lokala
brottsproblemen och hur dessa kan förebyggas samt förmåga att genomföra åtgärder på ett
kunskapsbaserat sätt och samordnat med andra aktörers insatser.
10.3 Kommunerna bestämmer själv vilka brottsförebyggande insatser som ska vidtas
Vilka brottsförebyggande åtgärder som ska vidtas måste avgöras av kommunerna själva utifrån
de brottsproblem som finns lokalt och kommunens förutsättningar i övrigt. Utredningen
bedömer att det för närvarande inte är påkallat att införa några särskilda bestämmelser om
kommunernas ansvar för brottsförebyggande åtgärder i socialtjänstlagen, skollagen eller planoch bygglagen.
11. En ny lag införs om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
Det finns, enligt utredaren, ingen lämplig befintlig lagstiftning för en reglering av hur
kommunerna ska arbeta med brottsförebyggande frågor. Utredningen föreslår därför att det
införs en ny lag som innebär att kommunerna ska bidra i samhällets brottsförebyggande arbete
genom att utföra vissa närmare beskrivna uppgifter och ta visst ansvar för samordningen av det
lokala brottsförebyggande arbetet. Den nya regleringen ska ha form av lag och heta lagen om
kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
11.2 Lagens syfte och vissa begrepp
Den nya lagens syfte ska vara att säkerställa att kommunerna arbetar med och tar ansvar för
brottsförebyggande frågor på ett sätt som ökar förutsättningarna för effektivitet i samhällets
brottsförebyggande arbete.
11.3 Närmare om lagens innehåll
11.3.1 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 Utifrån lägesbilden ska kommunerna ta ställning till behovet av åtgärder för att förebygga
brott och formulera detta i en åtgärdsplan.
11.3.3 Kommunerna ska minst vartannat år uppdatera sin lägesbild och följa upp sin åtgärdsplan.
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11.3.4 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 Kommunerna ska ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor.
11.3.6 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
12.2.1 Strategiskt stöd
Regeringen ska ge Brå i uppdrag att i samråd med länsstyrelserna kartlägga och analysera
kommunernas behov av strategiskt stöd med anledning av den nya lagens krav samt lämna
förslag på hur det stöd som myndigheten ger för närvarande bör anpassas. Eventuella behov av
stöd från andra myndigheter som identifieras ska också redovisas.
12.2.2 Operativt stöd
Det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna bör utvecklas med fokus på att ge
kommunerna ett ytterligare operativt stöd att uppfylla den nya lagens krav. Stödet bör vara
anpassat efter den enskilda kommunens behov och förutsättningar.
12.3 Ekonomiskt stöd
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
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 områden. Uppdraget ska genomföras
skyndsamt och i nära dialog med kommunerna i fråga.
12.5 Frågor om informationsdelning: Den föreslagna lagen förutsätter inte att ett
informationsutbyte avseende uppgifter om enskilda individer sker, varför regler om sekretessoch dataskydd inte aktualiseras. Det är emellertid angeläget att förutsättningarna för att utbyta
information mellan kommuner och andra aktörer inom det brottsförebyggande arbetet är tydliga
och ändamålsenliga.
13. Andra aktörer påverkas
13.1 Offentliga aktörer
Berörda offentliga aktörer bör bistå kommunerna i deras ansvar för det brottsförebyggande
arbetet. De kan också ha anledning att se över sina arbetssätt för att säkerställa att det egna
arbetet bedrivs på ett kunskapsbaserat och samordnat sätt. Såsom utredningen tidigare
konstaterat är det angeläget att det brottsförebyggande arbetet är effektivt, det vill säga att det
arbete som bedrivs ger störst möjlig måluppfyllelse i förhållande till de resurser som satsas. Ett
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ineffektivt arbete innebär inte bara slöseri med samhällets ekonomiska medel utan också med
viktiga resurser i form av människors tid och engagemang. Det kan innebära att åtgärder som
faktiskt har potential att minska brottsligheten och öka tryggheten får stå tillbaka för åtgärder
som inte har det. Utredningens utgångspunkt är att ett effektivt brottsförebyggande arbete
karakteriseras av att det är ”rätt” åtgärder som vidtas, i förhållande till problem som ska
förebyggas, och att arbetet bedrivs på ”rätt” sätt, det vill säga kunskapsbaserat och samordnat.
Det arbetssätt som den föreslagna lagen ålägger kommunerna; att fatta beslut om åtgärder
utifrån lägesbilder som innefattar både faktabaserade kartläggningar och grundliga analyser, så
långt möjligt välja åtgärder som har stöd i evidens, göra kontinuerliga uppföljningar av det egna
arbetet samt att på olika sätt verka för intern och extern samordning syftar till att säkerställa
detta. Behovet av ett effektivt arbete och fördelarna med det beskrivna arbetssättet gäller inte
bara kommunal verksamhet. Även andra offentliga aktörer kan ha anledning att se över sina
arbetssätt utifrån den föreslagna modellen. När det gäller myndigheter och andra aktörer på
nationell nivå kan det vara särskilt påkallat.
13.2 Särskilt om Polismyndigheten
Reformen innebär att även kommunerna kommer att ha ett lagstadgat ansvar för
brottsförebyggande arbete. Detta bör ge dem och Polismyndigheten, som redan har ett sådant
ansvar, goda förutsättningar för den samordning och samverkan som ett effektivt lokalt
brottsförebyggande kräver. Kommunens viktigaste samverkanspartner i det brottsförebyggande
arbetet är Polismyndigheten. Att denna samverkan fungerar är en förutsättning för ett
framgångsrikt arbete. I och med den föreslagna lagen åläggs kommunerna att arbeta på visst sätt
och ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet. Regleringen
innebär ingen förändring av Polismyndighetens brottsförebyggande ansvar och det är också
uttalat i utredningens direktiv att någon sådan förändring inte är avsedd. Liksom all samordning
och samverkan kräver även den mellan kommunerna och Polismyndigheten kring det
brottsförebyggande arbetet kunskap, förståelse och respekt för de samverkande parternas olika
behov och förutsättningar. Detta är i allt väsentligt en styrning- och ledningsfråga, och inte något
som en lagreglering kan framtvinga.
13.3 Näringslivet, civilsamhället och enskilda
Reformen bör leda till att näringslivet, det civila samhällets organisationer och enskilda
involveras ytterligare i det lokala brottsförebyggande arbetet. Hur och i vilka frågor måste
avgöras utifrån de behov som den enskilda kommunen identifierar. Kunskapen och
engagemanget hos ickeoffentliga aktörer och hos enskilda innefattar en stor – och i vissa fall
nödvändig – tillgång i det lokala brottsförebyggande arbetet. En central del i kommunernas
samordningsansvar handlar om att identifiera och ta tillvara denna resurs. Det är utredningens
förhoppning att den nya regleringen ska leda till ett både bredare och mer strukturerat lokalt
brottsförebyggande arbete.
14. Övriga frågor
14.1 Att bryta en kriminell bana
Att det inte finns särskilt organiserade avhopparverksamheter överallt i landet betyder inte att
det är omöjligt för individer som vill bryta en kriminell bana att också göra det. Om det
samhällsstöd som erbjuds dessa individer är tillräckligt och likvärdigt är emellertid frågor som
det finns anledning att ställa och som kräver särskilda överväganden. Som ett led i kampen mot
den pågående gängkriminaliteten kan finnas skäl att överväga införandet av ett särskilt nationellt
program för att säkerställa att individer som vill upphöra med sådan kriminalitet ges möjlighet
att göra det på ett snabbt och effektivt sätt. Utredningens lagförslag skapar förutsättningar för att
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identifiera behov av lokala återfallsförebyggande åtgärder och för samverkan kring sådana
åtgärder. Frågor om vilket stöd som samhället generellt och långsiktigt bör erbjuda personer som
vill lämna en kriminell bana och hur det tillgängliggörs för dem liksom kommunernas roll och
ansvar i sammanhanget är komplexa och fordrar särskilda utredningsinsatser och överväganden.
15. Konsekvenser av utredningens förslag
15.6.2 Uppskattade kostnader för kommunerna som följer av utredningens förslag
Utredningen bedömer att de delar av den föreslagna lagen som innebär direkta ekonomiska
konsekvenser för kommunerna är kraven på att ta fram en lägesbild och en åtgärdsplan, samt att
verka för att överenskommelser om samverkan ingås och att strategiska frågor hanteras i ett
särskilt råd. Det gäller även den samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor som ska
finnas i kommunen. Det är svårt att göra en uträkning av de kostnader som lagförslaget innebär
eftersom omfattningen av det arbete som utförs i dag kraftigt skiljer sig mellan olika kommuner.
Det finns vidare skillnader när det gäller kommunernas förutsättningar och utmaningar.
Utredningen har därför valt att i sin utgiftsberäkning utgå ifrån den modell som används för
krisberedskapsarbetet. Eftersom utredningen inte avser att använda modellen för att räkna ut
den ersättning som specifika kommuner ska erhålla, utan för att göra en översiktlig beräkning av
de sammanlagda kostnaderna för kommunsektorn, anser utredningen att det är rimligare att utgå
från en fast summa för grundbidrag. Utredningen har därför valt att utgå från den genomsnittliga
summa som betalas ut till de tre storstäderna, vilket är 3,80 kronor per invånare. Därutöver ges
det en verksamhetsersättning på 17,25 kronor per invånare. Kostnaderna som följer av
utredningens lagförslag bör följaktligen uppgå till 21,05 kronor per invånare. Totalsumman är
något lägre än vad som totalt sett gäller för krisberedskapsarbetet, vilket enligt utredningen är
rimligt mot bakgrund av att ersättningen för krisberedskapsarbetet även innefattar ersättning för
övning och utbildning.
15.9 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
Den kommunala självstyrelsen är en av grundvalarna i det svenska styrelseskicket och vilar på en
lång tradition av att det lokala tagit ansvar och utövat inflytande över egna angelägenheter.
Legitimiteten för självstyrelsen grundar sig bland annat på dess demokrativärde. Beslutsfattandet
sker nära medborgarna och de får därigenom goda möjligheter till insyn och deltagande i
beslutsfattandet samt ges möjligheter att påverka och utkräva ansvar. En inskränkning i den
kommunala självstyrelsen prövas mot proportionalitetsprincipen, vilket innebär att en
inskränkning inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som
föranlett inskränkningen. En utredning ska ta ställning till om de nationella intressen som ska
tillgodoses väger tyngre än det kommunala självstyrelseintresset och om det inte finns något
annat, mindre ingripande, sätt att tillgodose de aktuella nationella intressena.
15.9.1 Den kommunala självstyrelsen begränsas
Även om flera kommuner i dag bedriver ett arbete för att förebygga brott har de inget lagstadgat
ansvar för detta. Utredningens förslag får på så vis en tydlig konsekvens för den kommunala
självstyrelsen. Lagen ställer krav på att kommunerna ska utföra vissa specifika uppgifter och
begränsar därmed kommunernas möjligheter att själva utforma sin verksamhet utifrån de behov
och intressen som de anser finns lokalt. Däremot är denna begränsning enligt utredningens
bedömning marginell och lagen ger kommunerna ett förhållandevis stort utrymme för att själva
bestämma hur det brottsförebyggande arbetet både ska organiseras och bedrivas.
15.9.2 Kommunernas roll tydliggörs
Förslaget innebär enligt utredningen inte att staten avsäger sig eller förskjuter några uppgifter till
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det kommunala utan att kommunerna får en tydligare roll i det brottsförebyggande arbetet.
15.9.3 Skäl för att inskränka den kommunala självstyrelsen
Ett huvudsakligt skäl som nämns i utredningsdirektivet, är brottslighetens utveckling och i
synnerhet förekomsten av en allvarlig gängrelaterad brottslighet. Detta har lett till ett ökat
dödligt skjutvapenvåld. För att det brottsbekämpande arbetet ska bli framgångsrikt måste det
bedrivas tillsammans med förebyggande insatser. Det förebyggande arbetet måste även ske på
lokal nivå och här har kommunerna en viktig roll.
15.9.4 Alternativa lösningar som inte innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen
Ett alternativ till regelstyrning genom lagstiftning i detta sammanhang kan vara styrning med mål
och inriktningsdokument. Med sådana kan man visa en politisk viljeinriktning eller prioritering
och uppmana olika samhällsaktörer att bidra i arbetet. En struktur för stöd och uppföljning kan
upprättas. Sådan styrning är vanlig när det gäller kommunala och tvärsektoriella verksamheter
där det finns behov av samverkan. Det gäller exempelvis för folkhälsoarbetet och
jämställdhetspolitiken. Med mål och inriktningsdokument skulle resultat som i viss mån är
likvärdiga med den föreslagna lagstiftningen kunna uppnås. Ytterligare ett alternativ är att
regeringen och kommunsektorn ingår en överenskommelse rörande det brottsförebyggande
arbetet. En sådan överenskommelse skulle kunna innehålla ett åtagande från kommunerna om
att vidta vissa åtgärder samtidigt som staten genomför insatser som bidrar till genomförandet av
dessa och det brottsförebyggande arbetet överlag. Det finns också skäl som talar emot sådana
lösningar. Framför allt blir styrning genom mål och inriktningsdokument eller genom
överenskommelser inte långsiktig och det blir svårare att säkerställa att det brottsförebyggande
arbetet bedrivs effektivt. Sammantaget anser därför utredningen att den begränsade inskränkning
av den kommunala självstyrelsen som det föreslagna ansvaret för brottsförebyggande arbete
innebär är motiverad.
15.10 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män
Utredningen bedömer att förslagen kan ha positiva konsekvenser för jämställdheten mellan
kvinnor och män. Ett förebyggande arbete som leder till minskad brottslighet och ökad trygghet
kan ha stora konsekvenser för jämställdheten. Ökad trygghet kan leda till att kvinnor och män
ges mer lika förutsättningar att fritt röra sig i det offentliga rummet. Minskad brottslighet skulle
också kunna leda till att vissa grupperingar som upprätthåller destruktiva manliga könsnormer
försvagas eller upplöses.
15.11.1 Konsekvenser för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen
Personer med utländsk bakgrund har allmänt sett fler riskfaktorer för brott än personer med
svensk bakgrund genom att de till exempel har sämre socioekonomiska förutsättningar och i
större utsträckning bor i brottsutsatta områden. Ett förebyggande arbete som reducerar vissa
riskfaktorer skulle följaktligen kunna ha betydelse för personer med utländsk bakgrund. Personer
med utländsk bakgrund utsätts också för vissa brott i större utsträckning än personer med
svensk bakgrund. Det gäller i synnerhet för våldsbrott som misshandel. Ett effektivt
brottsförebyggande arbete skulle sammantaget kunna förbättra förutsättningarna att nå de
integrationspolitiska målen.
15.11.2 Konsekvenser för barn och unga
Brottslighet har en stor påverkan på barn och ungas levnadsvillkor. Ett arbete som förebygger
att barn och unga begår eller utsätts för brott kan ge flera positiva konsekvenser för dem själva
och för samhället i stort. Det kan också bidra till uppfyllandet av den del av målet för
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barnrättspolitiken som handlar om att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till
utveckling och trygghet.
16. Ikraftträdande
Den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2024 i fråga om krav på beslut om åtgärdsplan och i
övrigt den 1 januari 2023. Eftersom beslutet om en åtgärdsplan enligt förslaget förutsätter att det
finns en lägesbild som underlag för beslutet måste kommunerna ges utrymme att ta fram en
sådan lägesbild. Utredningen gör bedömningen att ett år från ikraftträdandet i övrigt utgör
tillräckligt med tid för ett sådant arbete.
Remissinstansernas synpunkter

Nedan följer en sammanställning av nämndernas yttranden. Yttrandena i sin helhet bifogas
ärendet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till förslagen och påpekar att Malmö stad
redan arbetar i den riktning som motsvarar lagstiftningens intentioner och krav. Nämnden
framhåller att kommunerna har de bästa förutsättningarna att ta en samordnande roll för det
lokala brottsförebyggande arbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden saknade dock tydlighet kring andra huvudmäns ansvar
såsom hälso- och sjukvårdens. Nämnden anser att det behöver tydliggöras för att lagstiftningen
ska få ökad effekt. Vad gäller kravet att ta fram en åtgärdsplan påpekar nämnden vikten av att ge
stöd och kunskap till kommunerna om verkningsamma modeller och insatser, så det inte slutar
som en skrivbordsprodukt. Den påpekar vikten av att Länsstyrelsen och Brottsförebyggande
rådet ska kunna bistå kommunerna med kunskap kring fungerande modeller, arbetssätt och
insatser.
Samtidigt som arbetsmarknads- och socialnämnden påpekar vikten av lokalt arbete, och att det
inte får bli alltför byråkratiskt och centralt styrt, så höjer den ett varningens finger för risken att
en oproportionerligt stor del av ansvaret faller på socialtjänsten, om det inte är tillräckligt tydligt
att även andra kommunala verksamheter har ett ansvar för arbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden återkommer till vikten av att det avgörande är att uppnå ett
operativt arbete baserat på strategiska beslut. Den anser även att det strategiska rådet, som
förslås ska finnas i varje kommun, inte nödvändigtvis behöver bestå av representanter för
ledningsfunktioner utan pekar på vikten av samverkanskompetens. Kravet på att samverka med
idéburen sektor och civilsamhället behöver enligt nämnden vara tydligt formulerat för att
säkerställa att kommunerna arbetar med detta. Utan lokal förankring och kännedom är det inte
möjligt att skapa en adekvat lägesbild och identifiera vad som ska åtgärdas.
Arbetsmarknads- och socialnämnden påpekar att stödet till kommunerna är viktiga och
adresserar detta till Länsstyrelser, Brottsförebyggande rådet och lärosäten. Stödet kan avse
forskningsrön, metoder och konsultation. Nämnden anser att stödet till kommunerna är
avgörande för ett kunskapsbaserat och effektivt brottsförebyggande arbete. Nämnden framför
även att storstäder och mindre städer har olika behov av stöd och att detta måste anpassas.
Arbetsmarknads- och socialnämnden är positiv till förslaget om att tillsätta en expertgrupp för
kartläggning av stöd till särskilt utsatta områden. Nämnden påpekar att det är viktigt att inte

11 (18)
ytterligare stigmatisera områdena. Nämnden påpekar även att det är svårt att få till långsiktighet i
samband med tidsbegränsade projekt. Det bör därför övervägas noggrant om tidsbegränsade
bidrag är rätt verktyg.
Arbetsmarknads- och socialnämnden instämmer i vikten av tydliga och ändamålsenliga
förutsättningar för informationsdelning mellan aktörer.
M anmäler skriftlig reservation.
V anmäler skriftlig reservation.
M och C anmäler gemensam muntlig reservation.
SD anmäler muntlig reservation.
Förskolenämnden
Förskolenämnden är i stort positiv till utredningens förslag. Nämnden påpekar att Malmö stad
till stor del redan arbetar med brottsförebyggande åtgärder på det sätt som beskrivs i
utredningen. Nämnden betonar även vikten av samverkan. Förskolenämnden påpekar vikten av
att ge barn goda uppväxtvillkor och hänvisar till att forskning visar att barn som vistas i
stimulerande lärmiljöer får bättre möjligheter att utvecklas. Nämnden påtalar även vikten av att
det nya kommunala uppdraget finansieras, enligt finansieringsprincipen.
SD anmäler muntlig reservation.
Grundskolenämnden
Grundskolenämnden är positiv till utredningen. Nämnden känner inte att den är direkt berörd
av utredningens förslag, men att det kan ge indirekta verkningar. Den är positiv till utredningens
strategiska inriktning och att det tillkommer kompensation avseende kommuner med särskilt
utsatta områden.
V anmäler skriftlig reservation.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden är positiv till förslaget och ser inga betydande konsekvenser enligt nuvarande
grunduppdrag. Uppfattningen är att kommunen och lokalpolisområdets brottsförebyggande
organisation är väletablerad i Malmö och att den föreslagna lagstiftningen ligger väl i linje med
detta arbete.
Tekniska nämnden är tydlig med att det är viktigt att samordningen av det brottsförebyggande
arbetet inom staden sker centralt och att ansvariga kontaktpersoner utses på respektive
förvaltning. Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet bör därför ankomma på
kommunstyrelsen. Särskilt bör det finnas stark koppling till socialtjänst och skola.
Tekniska nämnden bedömer att den förslagna lagen inte kommer att påverka nämndens
verksamhet nämnvärt. Den kommer fortsatt att föra en regelbunden dialog med
Polismyndigheten på olika nivåer och förvaltningen ingår redan i arbetet med medborgarlöften i
flera områden.
V anmäler skriftlig reservation.
V lämnar särskilt yttrande.
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Stadskontorets bedömning

Utredningen och de förslag den utmynnar i rör stora, komplexa frågor. I ett försök att tydliggöra
hur stadskontorets bedömningar kopplas till de olika delarna, redovisas och följer
kommentarerna utredningens kapitelindelning. Nämndernas yttranden har beaktats och är
inkluderade i stadskontorets bedömning.
10. Vad ska kommunerna göra för att förebygga brott
10.2 Kommunerna ska arbeta på ett effektivt sätt
Effektivitet är ett svårt begrepp att förhålla sig till, då utredningen använder det på flera olika sätt
i olika sammanhang. Här förefaller utredaren mena att ett effektivt arbetssätt kräver bland annat
faktabaserad kunskap om (1) den lokala brottsligheten och (2) dess orsaker samt (3) kunskap om
vad som kan vara verkningsfullt när det gäller att förebygga just detta. Utredningen verkar även
mena att det beskrivna utgör en eftersträvansvärd miniminivå på arbetet.
Vid en nedbrytning av formuleringen om det brottsförebyggande arbetets effektivitet,
framkommer emellertid en annan bild än den av ett arbete på miniminivå.
Faktabaserad kunskap om den lokala brottsligheten (1) kräver att kommunen och
samverkansaktörerna får tillgång till data, som har en så kallad geografisk markör, från bland
annat polismyndigheten. Vi vet att problemen tar sig olika uttryck i olika delar av staden, och
detta måste vi utgå ifrån och ta hänsyn till både i analyser och i det operativa arbetet. Behovet av
geografiskt nedbrytbara data, av god kvalitet, är därmed stort. Att en stad som Malmö får data på
Malmönivå, eller stadsdelsnivå, har ringa nytta för det operativa arbetet, som är tänkt att göra
skillnad. Det är ett för trubbigt instrument.
Faktabaserad kunskap om brottslighetens orsaker (2). Utredningen har svårt att själv precisera
vad den menar är brottslighetens orsaker. Enligt stadskontoret finns det dock god kunskap om
brottslighetens orsaker.1 De bakomliggande orsakerna, riskfaktorer och skyddsfaktorer, finns
under barns och ungas hela uppväxt. De finns hos varje individ, men även i kamratgruppen, i
familjen, i skolan, i närområdet och i samhället. Forskningen har, med hög grad av vetenskaplig
säkerhet2, identifierat 24 riskfaktorer och tolv skyddsfaktorer, som bland annat ligger bakom
problem som våld, kriminalitet och drogmissbruk (se bilaga). Riskfaktorerna och
skyddsfaktorerna samspelar med varandra och ju fler riskfaktorer som finns i uppväxtmiljöerna
desto större är sannolikheten för att problemen ska uppstå. Skyddsfaktorer kan buffra
1

Se exempelvis:
Shepard, J. P. & Farrington, D. P. (1993). Assault as a public health problem. Journal of the Royal Society of
Medicin, 86, 89-92.
Herrenkohl, T. I., Maguin, E., Hill, K., G., Hawkins, J. D., Abbott, R. D. & Catalano, R. F (2000).
Developmental risk factors for youth violence. Journal of Adolescent Health, 26, 176-186.
Lipsey, M. W. & Derzon, J. H. (1998). Predictors of violent or serious delinquency in adolescence and early
adulthood: A synthesis of longitudinal research. Ur R. Loeber & D. P. Farrington (red): Serious and violent juvenile
offenders: Risk factors and successful interventions, sid 86-105, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Hawkins J. D., Catalano, R. F. & Arthur, M. W. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug
problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention research. Psycological
Bullentin, 112, 64-105.
Farrington, D. P., Gaffney, H & Ttofi, M. M. (2017). Systematic reviews of explanatory risk factors for
violence, offending and delinquency. Aggression and violent behavior, 33, 24-36.
Farrington, D. P., Ttofi, M. M. & Piquero, A. R. (2016). Risk, promotive and protective factors in youth
offending: Results from the Cambridge Study in Delinquent Development. Journal of Criminal Justice, 45, 63-70.
2 Orsakssambandet mellan varje riskfaktor/skyddsfaktor och problemutfallet har bekräftats i minst två oberoende,
longitudinella studier av god kvalitet.
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riskfaktorer, så ett effektivt förebyggande arbete bör gå ut på att minska riskfaktorer samtidigt
som man tillför skyddsfaktorer.
Precis som situationen beskrevs ovan, att problemen ser olika ut på olika platser, tar sig även
orsakerna till dessa olika uttryck på olika platser (även inom en stad). Det är därför avgörande att
mäta de bakomliggande orsakerna, för att veta vad arbetet bör inriktas på (se exempel från två av
14 lokalområden i Malmö, nedan).

För att på ett meningsfullt sätt kunna resonera om orsaker till brott, är det dock ofrånkomligt att
föra in perspektivet preventionsnivåer. Ingen föds som brottsling och det torde vara sällsynt att
någon går från att ena dagen vara en laglydig, skötsam person till att nästa dag vara en fullfjädrad
kriminell. Det är alltså fråga om en utvecklingsprocess. Det innebär att när någon begår ett brott,
har det skett en negativ utveckling av olika faktorer, som så småningom leder fram till brottet.
Dessa faktorer kan, som nämndes ovan, mätas och sorteras både i rum och tid (riskutveckling).3
Att tänka och agera i olika preventionsnivåer innebär att ta hänsyn till denna utvecklingsprocess.
Verkligt förebyggande arbete, innan problemen ens har uppstått, sker genom insatser mot de
risk- och skyddsfaktorer som är starkast/svagast i lokalområden/skola/familj/kamratgrupp
(universell prevention). När det går att se grupper med ett riskfyllt beteende, till exempel skolk,
kan vi göra specifika insatser mot riskgruppen (selekterad prevention) och även hantera individer
när problemen har manifesterats (indikerad prevention). Selekterad och indikerad prevention går
således ut på att hantera redan uppkomna problem, att ”förebygga” att de inte blir värre. Många
verksamheter som säger sig arbeta med brottsförebyggande insatser, sannolikt de flesta, är i
själva verket inriktade på att hantera redan uppkomna problem.
Kunskap om verkningsfulla insatser (3), slutligen, är även det en process som inte är så enkel
3

Det instrument (enkät) som mäter flest riskfaktorer och skyddsfaktorer är den så kallade CTC-enkäten
(Communities That Care Youth Survey), se Fagan, A. A., Hawkins, J. D., Catalano, R. F & Farrington, D. P.
(2019). Communities That Care. Building Community Engagement and Capacity to Prevent Youth Behavior
Problems. Oxford University Press, s 105.
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som den kan låta. Att bedöma insatsers effektivitet – där även svårighetsgraden att implementera
insatsen bör vägas in – är en grannlaga uppgift som i grund och botten handlar om att värdera
forskningsresultat. Den kompetensen har sannolikt inte kommuner överlag. Det är därför en
uppgift som borde ankomma på någon statlig myndighet. En myndighet med stor vana att
bedöma insatser effektivitet är Statens beredning för social och medicinsk utvärdering (SBU). I
andra länder och inom EU4 finns det sökbara databaser där forskare har bedömt och graderat
insatsers effektivitet.5 Det skulle underlätta mycket för kommuner, och andra, om något
motsvarande fanns i Sverige (som tillämpade samma kriterier för effektivitet som EU).
Det är emellertid inte tillräckligt att bedöma effektiviteten. Minst lika viktigt är också att
tydliggöra hur insatsen är verkningsfull, det vill säga vilka risk- och skyddsfaktorer den påverkar
så att den beskrivna verkan (effekten) uppnås. För att exemplifiera: Den kommun som specifikt
skulle vilja förebygga våld, och således letar efter en våldsförebyggande insats, har 18 riskfaktorer
och tolv skyddsfaktorer, i en mängd möjliga kombinationer, som potentiellt bakomliggande
orsaker att påverka (se bilaga). En insats som i forskning har visat sig förebygga våld påverkar
endast någon eller några av dessa risk- och skyddsfaktorer. Att veta vilka risk- och
skyddsfaktorer en insats påverkar – för att kunna matcha med de lokala (uppmätta) behoven – är
alltså nödvändigt för att kunna bedöma om insatsen har potential att fungera i den aktuella
kommunen/området.
Sammantaget är det bra att ha höga ambitioner i ett viktigt arbete. Det som beskrivs som
miniminivå på det brottsförebyggande arbetet, framstår dock snarast som ett idealtillstånd. Att
ha rimliga förväntningar på vad som kan åstadkommas genom en reform som den föreslagna, är
därför väsentligt.
10.3 Kommunerna bestämmer själv vilka brottsförebyggande insatser som ska vidtas
I den internationella forskningen om insatser, är det tydligt att insatsers effektivitet, i betydelsen
att insatsen i experimentella studier har visat sig fungera, alltid är relativ och måste sättas i en
kontext. Annorlunda uttryckt så finns det inte någon insats som fungerar överallt, oavsett hur
effektiv den är, utan alla insatser måste matcha ett grundläggande behov. Ibland görs jämförelser
med receptbelagda mediciner. Alla mediciner är väl utvärderade och effektiva, igen i betydelsen
att de visat sig fungera, men knappast någon skulle komma på tanken att ta en medicin, vilken
som helst, bara för att den är väl utvärderad och effektiv. I exemplet med medicin är det läkare
som gör behovsbedömningen och ordinerar insatser (skriver ut recept). När det gäller
förebyggande insatser, behöver varje kommun komma fram till sina egna behov, utifrån data om
bakomliggande orsaker till de problem man önskar förebygga (se exempel i bilden ovan). Någon
”allmän förskrivning” av insatser kan inte rekommenderas.
Att mäta bakomliggande orsaker – riskfaktorer och skyddsfaktorer – och göra lokala
”behovsprofiler” är således det första steget i att komma fram till vilken insats som behöver
göras.
11. En ny lag införs om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
Utredningen föreslår att det införs en ny lag som innebär att kommunerna ska bidra i samhällets
brottsförebyggande arbete genom att utföra vissa närmare beskrivna uppgifter och ta visst
ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet. Den nya regleringen ska ha
4
5

European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA.
Se t.ex. www.blueprintsprograms.org och Xchange prevention registry | www.emcdda.europa.eu
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form av lag och heta lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
Stadskontoret bedömer att det är rimligt att det stiftas en ny, separat lag kring det
brottsförebyggande arbetet. Lagkravet leder sannolikt till att arbetet får en högre status och
prioritet. Om det i stället hade skett förändringar inom socialtjänstlagen eller skollagen hade
risken för att arbetet ytterligare hade förstärkt det ”stuprörstänkande” som präglar området.
Preventionsarbetet behöver bedrivas i bred samverkan och med delat ansvar, precis som
utredningen föreslår.
11.2 Lagens syfte och vissa begrepp
Förslag: Den nya lagens syfte ska vara att säkerställa att kommunerna arbetar med och tar ansvar
för brottsförebyggande frågor på ett sätt som ökar förutsättningarna för effektivitet i samhällets
brottsförebyggande arbete.
Se ovan angående svårigheterna med begreppet effektivitet.
11.3 Närmare om lagens innehåll
11.3.1 Förslag: Kommunerna ska kontinuerligt kartlägga brottsligheten och dess konsekvenser
inom kommunens geografiska område, analysera och komplettera resultatet samt sammanställa
detta i en lägesbild.
Lägesbilderna ska vara långsiktiga och inte bara avse en kortsiktig operativ inriktning. Den
strategiska, långsiktiga inriktningen är enligt stadskontoret en lämplig grund för arbetet, men det
är viktigt att lägesbilden omfattar både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. Genom att föra in
begreppet preventionsnivåer, och att lägesbilder ska utformas enligt dessa, skulle behovet av de
olika tidsaspekterna kunna tydliggöras, både på analys och insatsnivå.
Det är heller inte klart vad som avses med lägesbild. I utredningen beskrivs det både som en
process och som ett resultat. Lägesbilden behöver vara en gemensam en bild av området och
beskriva de brottsförebyggande aktörernas gemensamma syn på utmaningarna i området. Det
behöver därför skapas en samverkansyta för gemensam analys. När det därefter ska beslutas om
insatser, bör samverkansytan övergå till att bli mer av en förhandlingsyta, där respektive
samverkansaktör ”förhandlar” om sin del i genomförandet av insatsen/insatserna. Insatsdelen är
enligt stadskontoret inte bara en kommunal angelägenhet och ett kommunalt ansvar, det behövs
gemensamma åtaganden som är baserade på en gemensam målbild. Detta leder till gemensamma
prioriteringar och samordning runt insatserna.
11.3.2 Förslag: Utifrån lägesbilden ska kommunerna ta ställning till behovet av åtgärder för att
förebygga brott och formulera detta i en åtgärdsplan.
Åtgärderna bedöms inte enbart vara en kommunal angelägenhet och ett kommunalt ansvar. Ett
gemensamt ställningstagande angående behovet och en överenskommelse mellan
samverkansparterna om vad respektive part bidrar med (vilka åtgärder som ska vidtas av vem)
bör finnas i åtgärdsplanen, som även bör förankras, och resurssättas, i respektive
samverkansaktörs ledning.
11.3.3 Förslag: Kommunerna ska minst vartannat år uppdatera sin lägesbild och följa upp sin
åtgärdsplan.
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Det är en tämligen vedertagen tumregel inom preventionsvetenskapen att det tar fem till tio år
att förändra nivåer av problembeteenden i lokalområden och två till fem år att förändra nivåerna
på de bakomliggande orsakerna, risk- och skyddsfaktorerna. Att den föreslagna lagstiftningen
kräver att kommunen ska uppdatera lägesbilden minst vartannat år, kan tyda på att utredningen
har orimliga förväntningar på vad det förebyggande arbetet kan åstadkomma inom vilka
tidsramar. På insatsnivå, det vill säga när man mäter effekterna på deltagarna i en insats (genom
för- och eftermätning), går det att mäta förändringar inom ett kortare tidsintervall.
Förändringarna behöver dock dels vara varaktiga, dels omfatta tillräckligt många (kritisk massa)
för att så småningom påverka risk- och skyddsfaktorerna som i sin tur påverkar problemutfallen.
För att veta att arbetet är på rätt väg, inom rimlig tid, gäller det således att bygga en logisk
”målkedja”, från problemutfall, via risk- och skyddsfaktorer ned till konkreta insatser. Finns det
en sådan logisk målkedja (programteori/förändringsteori), går det att bedöma hur arbetet går,
genom att mäta resultat på insatsnivå. Även vid en del så kallade situationella insatser i den
fysiska miljön (exempelvis belysning, klottersanering och liknande) går det att se tämligen
omedelbara, kortsiktiga resultat.
11.3.4 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.
Stadskontoret instämmer i bedömningen att kommunen bör ta det övergripande
samordningsansvaret för det brottsförebyggande arbetet. Att det inrättas någon form av
strategiskt ”forum” för samverkansaktörerna, med kanaler ut i respektive organisation, stämmer
väl in i hur kommunen resonerar kring andra frågeställningar.
11.3.5 Förslag: Kommunerna ska ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor.
Stadskontoret instämmer i bedömningen att det krävs en särskild funktion med
samordningsansvar för frågorna. Funktionen bör ha en sådan placering att
”helikopterperspektivet” på frågorna underlättas. I de större kommunerna finns det sannolikt
redan sådana funktioner. Omfattningen av uppdraget menar utredningen vara upp till respektive
kommun att avgöra. Med tanke på områdets komplexitet, är det sannolikt så att det krävs en viss
lägstanivå på omfattning för att det ska vara meningsfullt, oavsett kommunens storlek.
11.3.6 Förslag: Kommunstyrelsen ska, om kommunfullmäktige inte beslutar om annat, ansvara
för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete samt för att rapportera till
kommunfullmäktige om arbetet.
Kommunstyrelsens bör, enligt stadskontoret, ha en ledande roll i dessa tvärsektoriella frågor.
Förutsättningarna att ha överblick över arbetet är goda och kopplingen till fullmäktige är
självklar. Kommunstyrelsens roll i att skapa förutsättningar, prioritera och fördela resurser, men
även att följa upp arbetet, är central.
12. Kommunerna bör erbjudas stöd
12.2 Stöd att uppfylla den nya lagens krav
Förslag: Regeringen ska ge Brå i uppdrag att i samråd med länsstyrelserna kartlägga och analysera
kommunernas behov av strategiskt stöd med anledning av den nya lagens krav. Det stöd som
länsstyrelserna erbjuder kommunerna bör utvecklas med fokus på att ge kommunerna ett
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ytterligare operativt stöd att uppfylla den nya lagens krav. Stödet bör vara anpassat efter den
enskilda kommunens behov och förutsättningar.
Förutsättningarna att bedriva ett förebyggande arbete av god kvalitet, ser väldigt olika ut.
Behovet av strategiskt och operativt stöd är därmed också olika. Storstäderna har en särställning,
både vad gäller utmaningar och möjligheter, som i högre grad borde beaktas. Storstäderna är, var
och en, befolkningsmässigt större än de flesta län. I storstäderna finns gatorna, platserna,
människorna och utmaningarna som ska lösas. Här finns också möjligheten att utveckla och
testa arbetet i praktiken. Genom att ge storstäderna ett särskilt uppdrag att driva
utvecklingsarbetet framåt, kan kunskaperna och erfarenheterna spridas vidare till andra
kommuner genom länsstyrelserna, Brottsförebyggande rådet och andra nationella myndigheter.
12.3 Ekonomiskt stöd till brottsförebyggande åtgärder
Förslag: Kommunerna ska ges möjlighet att, från Brottsförebyggande rådet, ansöka om bidrag
för genomförandet av tidsbegränsade och väl motiverade brottsförebyggande åtgärder (totalt 50
miljoner/år).
Det ekonomiska stödet om 50 miljoner kr/år, som Brottförebyggande rådet föreslås kunna dela
ut till olika åtgärder, föreslås i stället delas ut till storstäderna för utvecklandet av arbetet. Medlen
skulle sannolikt göra större nytta om det avsattes till utvecklingsarbete i storstäderna och inte
delades ut i små portioner över hela landet.
12.4 Kommuner med särskilt utsatta områden
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 områden.
Stadskontoret tillstyrker att det tillsätts en utredning/expertgrupp, där även städerna ingår, men
vill samtidigt betona vikten av att det brottsförebyggande arbetet inte får stigmatisera områden
ytterligare och heller inte fokusera på de redan kriminella.
13. Andra aktörer påverkas
Utredningen har stort fokus på socialtjänst, skola och polis. Stadskontoret vill göra gällande att
arbetet börjar redan tidigare och att det behöver göras betydligt bredare. Det är viktigt att lyfta
fram de i sammanhanget underskattade aktörerna, de förvaltningar och föreningar med flera
som arbetar med till exempel kultur och fritid. Även hälso- och sjukvården har en viktig
funktion att fylla. För att skapa en positiv socialiseringsprocess, som ”rekryterar” barn och unga
till ett liv bortom kriminalitet och droger, behöver många vuxna som möter barn, bidra till
arbetet att skapa tillhörighet till prosociala livsmiljöer.
14. Övriga frågor
14.1 Att bryta en kriminell bana
Stadskontoret anser att det är viktigt att samhället kan erbjuda kriminella stöd att lämna det
kriminella livet. Ett så kallat nationellt avhopparprogram, som kan säkerställa kvaliteten och
likvärdigheten i stödet, framstår därför som angeläget. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att
den typen av verksamhet inte är att betrakta som förebyggande i egentlig mening, utan snarare
ett hanterande av redan befintliga problem. Det brottsförebyggande arbetet får med andra ord
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inte lägga allt fokus på de redan kriminella.
15. Konsekvenser av utredningens förslag
15.5 Konsekvenser för kommunerna
Att kommunernas ansvarsområde utökas med det brottsförebyggande arbetet kommer att
medföra ökade kostnader och det är viktigt att dessa kostnader kompenseras i enlighet med
finansieringsprincipen. Malmö stad har redan, på frivillig basis, ett pågående brottsförebyggande
arbete, som i många delar motsvarar vad utredningen föreslår, och har således en god
uppfattning om vad ett sådant brottsförebyggande arbetet kostar. Den föreslagna
kostnadsmodellen (3,8 kr/invånare i grundbidrag plus 17,25 kr/invånare i verksamhetsbidrag,
totalt 21,05 kr/invånare) täcker enligt stadskontorets bedömning inte de faktiska kostnaderna.
En översiktlig beräkning ger vid handen att ett grundbidrag om ca 5,7 kr/invånare och ett
verksamhetsbidrag om ca 28,5 kr/invånare, det vill säga totalt 34,2 kr/invånare, ligger närmare
vad det faktiskt kostar. Kostnadsmodellen måste enligt stadskontoret justeras, om ansvaret ska
läggas på kommunerna.
Konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Den föreslagna lagstiftningen bedöms kunna bidra till positiva konsekvenser för jämställdheten i
enlighet med vad utredningen har bedömt utifrån ett förebyggande arbete som ger minskad
brottslighet och ökad trygghet.
Konsekvenser utifrån barnrättsperspektiv
Barn och unga påverkas på ett betydande sätt av brottslighet och dess konsekvenser. Förslagen i
betänkandet bedöms kunna bidra till att barns och ungas rätt till goda uppväxtvillkor stärks.
Stadskontorets förslag

Förslaget är att godkänna förslag till yttrande och skicka yttrandet till Justitiedepartementet.
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