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Kommuner mot brott: Betänkande av
utredningen om kommunernas
brottsförebyggande ansvar (SOU 2021:49)
Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten tillstyrker utredningens förslag om en lag som ger
kommunerna ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet. Ett sådant arbete
kan också gynna folkhälsan och minska skillnader i hälsa mellan olika grupper i
befolkningen.

Folkhälsomyndighetens kommentarer
Ett effektivt lokalt brottsförebyggande arbete bidrar till folkhälsopolitikens mål om
en god och jämlik hälsa. Dessutom utgör sådant arbete förutsättning för en socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid enligt Agenda 2030.
Folkhälsomyndigheten tillstyrker därför att föreslagen reform ska betraktas ur ett
helhetsperspektiv av hållbar samhällsutveckling och att nya skyldigheter bör
samordnas med krav på närliggande kommunala verksamheter.
Det brottsförebyggande arbetet relaterar till flera politikområden. Här vill
Folkhälsomyndigheten bl.a. lyfta värdet av att arbetet ligger i linje med politiken
inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).
Det finns lärdomar att göra från kommuner som i sitt brottsförebyggande arbete
samverkar med ANDTS-arbetet, men också från kommuner som samverkar om
andra förutsättningar för hälsa såsom trygghetsarbete och samhällsplanering. En
bredare ansats i det förebyggande arbetet innebär synergi genom en mer effektiv
användning av personella och monetära resurser.
Utredningen ska i sitt betänkande inte överväga om kommunen ska ha ett
lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet utan hur ett sådant ansvar bör
utformas. Folkhälsomyndigheten vill lyfta att lagen bör vara så utformad att den,
utöver de krav som lagen ställer, också kan utgöra ett stöd i kommunernas
brottsförebyggande arbete. Utifrån vår kunskap om hälsofrämjande och
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förebyggande arbete, och förutsättningar för sådant arbete i landets kommuner, vill
Folkhälsomyndigheten särskilt framföra:
• att analys- och planeringsarbetet också bör beakta närliggande politik och
viljeriktning som inte är författningsstyrd, men som är relevant för t.ex. mål
kopplade till folkhälsa och hållbar samhällsutveckling (se paragraf 7),
• att kommunens arbete med att upprätta och underhålla skriftliga
överenskommelser om samverkan bör vägas mot behovet av stärkt lokal
samverkan. Utredningen kan därför överväga ett förtydligande att kommunen
ska verka för att skriftliga överenskommelser ingås där behov finns av tydligt
ramverk för parternas samverkan (se paragraf 8),
• att regionerna utgör en viktig samverkanspart i verksamheter som handlar om
hälsofrämjande, förebyggande och stödjande arbete.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Anna Bessö och Britta Björkholm,
chefsjuristen Bitte Bråstad samt enhetschefen Anna Månsdotter deltagit. Utredare
Ulrika Owen har varit föredragande
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