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Svensk Forsakring har beretts tillfalle att lamna yttrande over forslagen i 
betankandet Kommuner mot brott.

Svensk Forsakring anser att de forslag som laggs i betankandet innebarande en ny 
lag som reglerar kommunernas brottsforebyggande arbete, att det ska upprattas 
(och uppdateras) en lagesbild och atgardsplan samt att kommunerna har 
samordningsansvar, i grunden ar bra. Likasa ar det bra, och av storsta vikt, att 
fragorna tors hogt upp i den kommunala strukturen for att fa den prioritet och det 
fokus som ar nodvandigt.

Svensk Forsakring anser dock att andra aktorer an de offentliga har fatt en alldeles 
for undanskymd plats i betankandet. Detta ar markligt av flera skal, inte minst mot 
bakgmnd av att regeringens brottsforebyggande program ger uttryck for att hela 
samhallet maste delta i arbetet med att forebygga brott.

Aven om det pa flera stallen i betankandet anges att naringslivet och andra aktorer 
utanfor den offentliga sfaren kan vara/ar viktiga, ges de genom forslagen i 
betankandet inte alls den mojlighet att bidra till det brottsforebyggande arbetet 
som svarar mot deras kapacitet. Konkreta forslag som verkar i den riktningen lyser 
med sin franvaro. De resonemang som utredningen for utmynnar i det narmaste i 
en from forhoppning om att privata aktorer ska delta i arbetet. Med de forslag som 
utredningen har lagt kan man i det avseendet inte forvanta sig nagon direkt 
skillnad mot hur situationen ser ut idag - och anledningen till det ar inte brist pa 
engagemang och resurser fran privata aktorer.

Forsakringsbranschen ar angelagen om att bidra i det brottsforebyggande arbetet 
och att stavja all typ av brottslighet. Forsakringsbranschen arbetar redan idag 
aktivt med aktiviteter inriktade pa att forebygga brottslighet som direkt drabbar 
forsakringsforetagen och dess kunder, inte minst bedragerier, tillgreppsbrott, 
skadegorelse och anlagda brander. Inom branschen finns stor kunskap om hur 
brottsligheten ser ut, nya brottstrender och var brottsligheten ager rum. Denna 
kunskap kan vara till stor hjalp i kommunernas brottsforebyggande arbete. Det 
finns enstaka exempel darsamverkan mellan polis, kommun och 
forsakringsbransch har bidragit till att framgangsrikt motverka lokala brottstrender, 
t.ex. nar det galler vissa tillgreppsbrott och anlagda bilbrander. Svensk Forsakring
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upplever dock att kommunernas intresse for samverkan med forsakringsbranschen 
ar mycket lagt.

Mar det sarskilt galler forsakringsbedragerier bar forsakringsforetagen mycket god 
kunskap om bur brottsligheten ser ut och utvecklas. Det kan dessutom noteras att 
forsakringsforetagen i manga fall harde mest korrekta kontaktuppgifterna till 
misstankta personer. Den goda kannedomen om brottsligheten beror belt enkelt pa 
att forsakringsbedragerier ar mycket vanliga och eftersom polisens resurser inte 
racker till och statsmakterna forutsatter att branschen sjalv fdrsoker stavja 
brottsligheten, har forsakringsforetagen varit tvungna att skaffa sig fdrutsattningar 
for att pa egen hand utreda misstankta bedrageriarenden. Att det ofta finns mer 
korrekta kontaktuppgifter till de misstankta hos forsakringsforetagen an hos 
myndigheterna beror pa att den misstankte har incitament att kunna nas av 
foretagen under skaderegleringsprocessen och vid eventuell utbetalning av 
fdrsakringsersattning. Att nagra sadana incitament inte finns gentemot flertalet 
myndigheter torde vara sjalvklart. Redan har kan konstateras att det skulle vara till 
stor nytta for det brottsforebyggande arbetet med en utvecklad samverkan mellan 
kommun och forsakringsbransch.

Ett ytterligare konkret exempel som bor lyftas fram i detta sammanhang ar det 
arbete som bedrivs i foreningen Centrum for AMP (se centrumforamp.se). Det ar en 
ideell forening som arbetar for att skapa sakra och trygga platser i framfor allt 
stadsmiljo. Foreningen, som grundats av Svensk Forsakring, Svensk Flandel och 
fyra fastighetsbolag, arbetar nu for att etablera denna samverkansmodell (AMP- 
modellen) pa olika platser i Sverige. Ett framgangsrikt sadant arbete forutsatter 
nara samverkan mellan kommun och privat naringsliv. I arbetet har hittills noterats 
bade den ovana som finns hos kommuner att delta i sadant arbete och de hinder 
som finns for att kunna bedriva ett sa andamalsenligt arbete som mojligt.

Vi efterlyser saledes forslag som ger mojlighet for privata aktorer att adekvat, 
effektivt och konkret kunna bidra till det brottsforebyggande arbete som bedrivs 
inom den kommunala sfaren. Det behovs forslag dar sadana aktorer ges mojlighet 
att samverka kring hur arbetet ska bedrivas och hur resurser ska anvandas. I likhet 
med vilken annan verksamhet som heist vill de som gor satsningar se storsta 
mojliga effekt av dessa. Att stotta arbeten utan att varken veta hur resurserna 
kommer att anvandas eller att tillsammans med andra aktorer fa mojlighet att 
paverka hur arbetet bedrivs ar ingen framkomlig vag, oavsett om det handlar om 
offentlig eller privat sektor. Saledes inte heller har. Forslag och resonemang som 
framjar en sadan samverkan mellan kommun och privata aktorer lyser med sin 
franvaro i betankandet. Likasa forslag om forandringar i redan befintlig lagstiftning 
som underlattar samverkan.

Detta fdrhallande ar mycket olyckligt da hela samhallet maste delta i det 
brottsforebyggande arbetet och dessutom forutsatts gora sa enligt regeringens 
brottsforebyggande program. For att en sadan ambition ska bli verklighet maste 
den privata sektorn bade bjudas in och tillatas att pa ett reellt och konkret satt 
delta i arbetet. Att som i detta fall bjuda in de privata aktorerna med armbagen och 
forvanta sig att de ska bidra belt pa det offentligas villkor kommer enligt var 
uppfattning inte att leda till det krafttag i det brottsforebyggande arbetet som 
regeringen efterfragar. Det ar olyckligt att utredningen inte tagit vara pa
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mojligheten att foresla riktigt effektiva och genomgripande atgarder for en for 
samhallet sa viktig och avgorande fraga.

Slutligen menar vi att utredningen har tagit alldeles for latt pa fragan om 
sekretesshinder. Vi instammer i att mycket information kan delas utan hinder av 
dagens sekretesslagstiftning. For ett adekvat och effektivt brottsforebyggande 
arbete som gar pa djupet och gor verklig skillnad, menar vi dock att det ar 
ofrankomligt att behova dela information som omfattas av sekretess enligt dagens 
regiering. Det ar for ovrigt nagot som indikeras i betankandet, och, som man far 
forsta, ska funderas vidare over i en kommande utvardering. Fragan ar varfor det 
brottsforebyggande arbetet under ytterligare ett antal ar ska hindras av att aktorer 
inte far samverka i den utstrackning det behovs i en sa viktig och avgorande fraga 
for samhallet. Detta har patalats for utredningen av flera olika aktorer under 
arbetets gang. Vi staller oss darfor mycket fragande till att en sa viktig fraga som 
har lyfts fram i manga sammanhang under lang tid, aven fore denna utredning, 
behandlas sa oversiktligt och styvmoderligt i betankandet, Utredningens 
kommentarer kring denna hallning overtygar inte.
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