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Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
SmåKom är en partipolitiskt oberoende, nationell organisation för små
kommuner. För närvarande har vi 68 medlemmar, vilka består av de till
befolkningen mindre, men ofta till ytan avsevärt större, kommunerna i Sverige.
SmåKom finns inte med bland remissinstanserna för denna utredning vilket
förvånar oss då utredningens förslag i allra högsta grad berör våra medlemmar.
Vi önskar ändå avge detta yttrande.
Yttrande
SmåKom anser att utredningen endast i begränsad omfattning tar hänsyn till att
Sverige består av 290 kommuner varav de allra flesta är relativt, eller till och med
mycket, små. Det innebär stor skillnad i såväl ekonomiska som personella
resurser. Om utredningens förslag om lagförändringar blir verklighet kommer de
bli väldigt svåra, eller till och med omöjliga, för våra medlemmar att genomföra.
Vi anser vidare att utredningen inte tillräckligt har analyserat och värderat behovet
av lagstiftning. Många av våra medlemmar har väldigt få anmälda brott och
upplevs av de boende i kommunerna som trygga och säkra. Att, med det som
grund, via lagstiftning ”påtvinga” dessa kommuner ett antal nya administrativa
uppgifter känns inte alls bra.
Vi vet att det redan i dag pågår ett bra brottsförebyggande arbete på lokal nivå
genom lokala BRÅ. Utmaningen där består inte sällan av att väcka intresse för
frågorna när kommunen redan upplevs som trygg och säker av medborgarna.
Den allra största utmaningen ligger dock i att få till stånd ett bra samarbete med
polismyndigheten. Polisen har ju i stor omfattning lämnat våra kommuner och det
faktumet underlättar inte det lokala BRÅ-arbetet.
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Avslutningsvis vill vi peka på att det finns tecken på att den organiserade
brottsligheten söker nya arenor. Man etablerar sig allt oftare på landsbygd och i
glesbygd. Främst beror det förmodligen på den polisiära frånvaron men även på
att det är billigt att köpa eller hyra fastigheter utanför storstadsområdena. En
bidragande faktor är också den så kallade sociala dumpningen som pågår i ett antal
av de små kommunerna. Just denna dumpning är väldigt svår att få kontroll på
men det finns uppenbar risk för ökad brottslighet kopplad till den.
Utöver de synpunkter SmåKom har framfört här så ställer vi oss bakom Sveriges
Kommuner och Regioners remissyttrande.
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