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Grundskolenämnden
Datum

2021-09-29

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2021-20864

Kommunstyrelsen

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

Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadskontoret har berett grundskolenämnden möjlighet att yttra sig över en remiss från
Justitiedepartementet avseende betänkandet Kommuner mot brott – Betänkande av
utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (SOU 2021:49). Grundskoleförvaltningen konstaterar att utredningens förslag inte förefaller medföra någon direkt effekt
för grundskolenämndens verksamhetsområde men att flera av förslagen likväl kan förväntas
få indirekta verkningar. Grundskoleförvaltningen ställer sig generellt positiv till förslagen i
betänkandet.
Yttrande

Utredningens förslag innebär bl.a. ett kommunövergripande lagstadgat ansvar att arbeta
aktivt med brottsförebyggande åtgärder och en processuell ram för arbetet ska bedrivas.
Vilka materiella åtgärder som ska vidtas inom denna ram ankommer på kommunerna att
avgöra själva. Malmö kommun arbetar redan aktivt med brottsförebyggande åtgärder och
samverkar med andra aktörer i syfte att stävja brottslighet. Förslaget innebär således närmast
en formalisering av ett arbete som i stor utsträckning redan är pågående i Malmö.
Grundskolenämnden är positivt inställd till införandet av ett lagstadgat ansvar som förpliktar
alla kommuner att aktivt förhålla sig till och motarbeta lokal brottslighet. Nämnden ställer sig
särskilt positiv till utredningens bedömningar och förslag i fråga om utökat strategiskt och
operativt stöd, vidare utredning i fråga om kommuner med särskilt utsatta områden,
ekonomisk kompensation till kommunerna samt möjligheten att ansöka om bidrag för
specifika åtgärder. Även om utredningens förslag inte i sig medför någon direkt effekt för
grundskolenämndens verksamhetsområde kan dessa åtgärder förväntas få indirekta
verkningar avseende grundskolornas brottsförebyggande arbete. Grundskolenämnden har
inga synpunkter avseende den föreslagna ersättningsmodellen som sådan och har i övrigt inte
någon erinran mot utredningens förslag.
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Ordförande

Sara Wettergren
Förvaltningsdirektör

Anders Malmquist
Lisa Stolpe (V) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.
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