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Kommunstyrelsen

Yttrande över Remiss från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott
(SOU 2021:49) STK-2021-1021
Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt att Förskolenämnden yttrar sig över en utredning från Justitiedepartementet - Kommuner mot brott.
Förskolans största del i det brottsförebyggande arbetet är att bidra till att barn får en likvärdig start på sitt livslånga lärande.
Yttrande

Utredningen föreslår att det införs en ny lag som anger vilka krav som ställs på kommunerna
gällande det brottsförebyggande arbetet. Lagen föreslås heta lagen om kommuners ansvar
för brottsförebyggande arbete och träda i kraft den 1 januari 2023.
I lagförslaget ges kommunen ett särskilt ansvar för den lokala samordningen av arbetet. Ansvaret innebär att kommunen ska verka för att överenskommelser om samverkan träffas med
relevanta aktörer samt att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett råd bestående
av de aktörer som är närmast berörda av arbetet. I varje kommun ska det finnas en samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet.
Malmö stad arbetar till stor del redan med brottsförebyggande åtgärder på det sätt som beskrivs i utredningen. Flera exempel från Malmö nämns i utredningen, såsom samverkansmodellerna CTC och Sluta skjut.
Förskolans största del i det brottsförebyggande arbetet är att bidra till att barn får en likvärdig start på sitt livslånga lärande. I det brottsförebyggande arbetet är varje elevs möjlighet att
klara av skolan av stor betydelse och förutsättningarna för detta bereds redan i förskolan.
Forskning visar att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer får bättre möjligheter att
utvecklas och lära än andra barn. Denna skillnad kan särskilt avläsas mellan barn som kommer från hem utan studietradition. Samverkan mellan förskolan, socialtjänsten och andra
myndigheter utifrån givna roller och mandat har också betydelse. Förskolenämnden ställer
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sig därför positiv till att vikten av samverkan mellan olika aktörer lyfts fram i utredningen.
Inom ramen för det kommunala uppdraget kan kommunen bidra till brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete men förskolenämnden vill lyfta fram vikten av att de statliga myndigheterna fortsätter verka inom sina uppdrag för att bidra till fortsatt samverkan.
Om kommunernas ansvarsområde utökas till brottsförebyggande arbete kommer detta medföra ökade kostnader. Förskolenämnden vill poängtera att det är viktigt att dessa kostnader
kompenserar i enlighet med finansieringsprincipen.

Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)
Nämndsekreterare

Louise Säfström
Eva-Christine Winqvist (SD) och Christer Bengtsson (SD) reserverade sig muntligt mot beslutet.

