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Kommuner mot brott (SOU 2021:49) 

Dnr: Ju2021/02425 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har fått i uppdrag att 
svara på remiss gällande - Kommuner mot brott (SOU 2021:49).  

 

Synpunkter på utredningens förslag 

En ny lag 

MFoF instämmer med förslaget om ny lag för att åstadkomma en hållbar utveckling 
och skapa ett helhetsperspektiv. Myndigheten anser att detta kan stärka jämlik-
heten över landet samt främja effektiviteten i samhällets samlade brottsförebyg-
gande arbete. MFoF:s arbete med föräldraskapsstöd skulle också underlättas. Detta 
arbete omfattar nu även att ta fram förslag på handlingsplan för brottsförebyg-
gande föräldraskapsstöd. MFoF ser sig som en viktig part i samverkan för att skapa 
en trygg och bra uppväxt för unga. 

 

Lägesbild och åtgärdsplan 

En lägesbild av nuläget för att kunna rikta insatserna rätt bör utformas i samråd 
med många olika samhällsaktörer. Detta för att få en heltäckande bild. Här är det, 
förutom professionernas bild, även viktigt att inhämta barn och ungas röster. 
Föräldrarnas oro och bild av deras barns situation är viktiga att inkludera i  
lägesbilden. Ett viktigt arbete för ansvariga är att skapa arenor för dialog med olika 
grupper så alla individer inkluderas. 

 

Samordningsansvar 

För att bygga en hållbar och långsiktig organisation är det av stor vikt att det finns 
tydliga beslutsvägar och mandat för vem som ansvarar för olika frågor. Detta främ-
jar även det tvärsektoriella arbetet utöver det brottsförebyggande arbetet som för-
äldraskapsstöd, folkhälsa, ANDTS, jämställdhet och integrationsfrågor. Förebyg-
gande arbete inom alla dessa tvärsektoriella frågor främjar det brottsförebyggande  
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arbetet. Detta samordningsansvar ska vara tydligt från kommunledning till operativ 
nivå och ett engagemang i att vara delaktig och följa upp arbetet. 

 

Samordningsfunktion och operativt stöd 

Då många samhällsaktörer och medborgare ska inkluderas i lägesbilder och  
åtgärdsplaner är samordningsfunktionen av stor vikt. Denna funktion bör utarbeta 
en väl genomtänkt kommunikationsplan så alla aktörer och medborgare nås av in-
formation och har möjlighet att inkomma med synpunkter. Detta för att det brotts-
förebyggande arbetet ska vara transparent och tillgängligt. 
MFoF ser länsstyrelsernas stöd till kommunernas brottsförebyggande arbete som 
viktigt. Då det brottsförebyggande arbetet inkluderar många tvärsektoriella per-
spektiv finns i många kommuner en oro för perspektivträngsel. Det är av stor vikt 
att samordningsfunktioner möjliggör så att perspektiven stärker varandra. 

 

Strategiskt kunskapsstöd 

MFoF ser det som positivt att Brå tillsammans med länsstyrelserna stödjer  
kommunerna i att bygga ett långsiktigt brottsförebyggande arbete genom kunskaps-
baserade metoder. Flera myndigheter har aktuella kunskapsmaterial grundade i 
forskning som också kommer vara till hjälp. MFoF ser sig själva som en viktig del i 
det föräldraskapsstödjande arbetet och att den handlingsplan för brottsförebyg-
gande föräldraskapsstöd som nu tas fram kommer att stödja kommunerna i sitt ar-
bete. Alla tre preventionsnivåer behövs i det brottsförebyggande föräldraskapsstö-
det där det universella stödet är grunden och vid identifierade behov ska riktat stöd 
erbjudas i form av evidensbaserade program som visat effekt. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Vår erfarenhet är att uppföljning och utvärdering många gånger brister i kommuner 
och regioner. Detta till följd av kortsiktiga finansieringar. För att skapa ett hållbart 
och långsiktigt brottsförebyggande arbete krävs kontinuerlig uppföljning och  
utvärdering för att kunna se vilka resultat som framkommer. Genom analyser kan 
det på lång sikt bli tydligt vilka faktorer det är som står bakom goda effekter och på 
så sätt rikta insatserna rätt och välja metoder/program som möter behoven. 
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I detta ärende har Generaldirektör Per Bergling varit beslutande. Utredarna Tony 
Boman och Maria H Andersson har varit föredragande. I den slutliga handlägg-
ningen har också avdelningschef Carolina Holting deltagit. 

 

Per Bergling    Tony Boman 

Generaldirektör   Maria H Andersson  
    Föredragande  


