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Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
Säkerhetspolisen välkomnar förslaget att införa en ny lag som innehåller
krav på kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete. Säkerhetspolisen
lämnar därtill följande synpunkter.
11.3 Närmare om lagens innehåll och 12.5 Frågor om informationsdelning
Kommunerna ska enligt förslaget kontinuerligt kartlägga brottslighetens art
och omfattning i sitt geografiska område. Arbetet ska mynna ut i en
lägesbild som i sin tur ska fungera som underlag för planering och
genomförande av åtgärder som kan leda till minskad brottslighet.
Polismyndigheten har generellt goda förutsättningar för att bistå
kommunerna i detta arbete och deras roll måste vara central.
Säkerhetspolisen är också en brottsbekämpande myndighet och deltar i det
brottsförebyggande arbetet. Myndigheten kan ha relevant information som
t.ex. rör våldsbejakande extremism och radikalisering. Säkerhetspolisen kan
därför enligt den föreslagna nya lagen behöva bistå kommuner med
information och stöd. Enligt utredningen förutsätter den föreslagna lagens
krav inte något utbyte av information som innehåller uppgifter om enskilda
individer och aktualiseras därför inte reglerna om sekretess och dataskydd
(s. 166 f. och s. 198 f.). Säkerhetspolisen bedömer att myndigheten bör
kunna dela viss övergripande information, antingen via Polismyndigheten
eller direkt till den berörda kommunen. I betänkandet konstateras dock att
det i vissa kommuner med ett redan välutvecklat brottsförebyggande arbete
finns ett önskemål om mer detaljerad information inklusive
personuppgifter. Säkerhetspolisen kan i dessa fall ha begränsade möjligheter
att förse kommunerna med sådan information eftersom uppgifterna ofta
omfattas av sekretess enligt bl.a. 18 kap. 2 § och 35 kap. 1 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).
11.5 Uppföljning av lagens tillämpning
Säkerhetspolisen finner det positivt att det föreslås att tillämpningen av
lagen ska följas upp. En sådan uppföljning bör konkretiseras tidsmässigt för
att säkerställa att uppföljning sker regelbundet, förslagsvis årligen.
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14.3 Ytterligare utvecklingsmöjligheter
Den föreslagna nya lagen rör endast kommunerna. Många aktörer berörs
dock av det brottsförebyggande arbetet, vilket bl.a. återspeglas i
utredningens förslag att berörda offentliga aktörer bör bistå kommunerna i
deras ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Säkerhetspolisen ansluter
sig till utredningens synpunkt att ju mer samordnat det förebyggande
arbetet är, desto större kan effekterna på brottsligheten och otryggheten bli.
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud.

