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Kommuner mot brott, SOU 2021:49  

(Ju2021/02425) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål 

att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila 

samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillstyrker utredningens förslag.  

Myndigheten har följande synpunkter på utredningen: 

MUCF vill särskilt betona att tidiga insatser från exempelvis förskolan, öppna förskolan 

och skolan är avgörande för att lyckas i det breda förebyggande arbetet. Genom tidiga 

stödinsatser minskar risken att barnet senare får problem som i sin tur ökar risken att 

hamna i kriminalitet. Kommunerna har en central roll som huvudman att säkerställa varje 

barns rätt till tidigt och adekvat stöd.  

Utredningen ska enligt utredningsdirektivet beskriva och analysera verksamheter inom 

kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet. Utredningen konstaterar 

att det genom ”en mängd olika fritidsverksamheter finns stora möjligheter att påverka 

risken för att barn och unga utvecklar ett normbrytande beteende. En meningsfull fritid 

kan också ha betydelse för en bra uppväxtmiljö och på så sätt vara brottsförebyggande. ” 

(s. 76). MUCF delar denna bedömning men saknar en fördjupad beskrivning av 

fritidsverksamheternas roll i det brottsförebyggande arbetet.  

Ett av ungdomspolitikens mål är att alla unga ska ha tillgång till en meningsfull fritid. 

Som en del i det kommunala samordningsansvaret (11.3.4) kan det tydliggöras att 

kommunerna, i samarbete med civilsamhället, bör försäkra att unga har tillgång till 

meningsfull fritid genom att erbjuda tillgänglig fritidsverksamhet i hemkommunen. Ur 

brottsförebyggande perspektiv berör detta mål särskilt barn och unga i social utsatthet och 

där skolgången inte fungerar. 
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Utredningen beskriver att det civila samhället fyller en viktig roll i det kommunala 

brottsförebyggande arbetet. MUCF saknar en konsekvensbeskrivning hur civila samhället 

kan förväntas påverkas av utredningens förslag. 

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter. 

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredare Vanessa Sevedag har 

varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga beredningen 

av ärendet. 
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