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Sveriges Kommuner och Regioner
- Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) är en 
- medlemsorganisation

- arbetsgivarorganisation

- intresseorganisation

- Alla landets kommuner och regioner 
är medlemmar. Medlemskapet är 
frivilligt och alla har valt att vara 
med.



Betänkandet Kommuner mot brott (SOU 
2021:40) av Utredningen om kommunernas 
brottsförebyggande ansvar föreslår att 
kommunernas brottsförebyggande arbete 
regleras i en särskild lag, lagen om 
kommuners ansvar för brottsförebyggande 
arbete. 



Lagen förväntas träda i kraft den 1 juli 
2023.



Kraven som lagen ställer på 
kommunerna är bland annat att de ska 
ta fram och regelbundet följa upp en 
lägesbild och en åtgärdsplan, samt att 
de ska ha ett samordningsansvar genom 
att verka för att överenskommelser om 
samverkan sluts och att brotts-
förebyggande frågor hanteras i ett 
strategiskt råd. 



Lagförslaget Kommuner mot brott

Organisatoriska förutsättningar
- Lokalt brottsförebyggande råd

- Samordnarfunktion

- Samverkansöverenskommelser

- Kommunledningens ansvar

Kunskapsbaserat arbetssätt
- Lägesbilder som omfattar kartläggning, 

orsaksanalys och information om 
förutsättningar att förebygga brottsligheten.

- Åtgärdsplan

- Uppföljning

- Kommunerna ska samarbeta med polisen



Finansieringsprincipen

- Staten får inte införa nya obligatoriska 
uppgifter utan medföljande 
finansiering.

-Grundläggande för de ekonomiska 
relationerna mellan staten och 
kommunsektorn.

- Inte en lag men är godkänd av 
riksdagen.



Finansiering
• Medel för detta har tillförts i budgeten för 2022 

(prop.2021/22:1) utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner, genom att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning ökas med 109 miljoner kronor för 2023. Vidare 
beräknar regeringen att anslaget ska ökas permanent med 219 
miljoner kronor fr.o.m. 2024.

• Fördelningen baseras på antalet invånare i kommunen. 
Totalbeloppet om 219 miljoner kr motsvarar en kompensation 
med ungefär 21 kronor per invånare, beräknat utifrån 2021 års 
befolkningsstorlek. 



En trygg och säker kommun
-Ett mål både för kommunen och polisen.





Samverkansprocessen



Filmen Med samverkan i centrum 

- All brottslighet sker lokalt och kan därför 
förebyggas lokalt. 

- För att hitta lokala lösningar är det 
nödvändigt att arbetet baseras på 
kunskap om den lokala brottsligheten.

Se filmen Med samverkan i centrum – om 
att lösa lokala problem

https://youtu.be/J0hLLRJw26Q
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