REMISSVAR
2021-11-02
Diarienr: ALLM 2021/204

Justitiedepartementet
Ju.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia till Ju.krim@regeringskansliet.se
Diarienummer Ju2021/02425

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR
PÅ BETÄNKANDET KOMMUNER MOT BROTT,
SOU 2021:49
Sammanfattning
Jämställdhetsmyndigheten har anmodats att yttra sig över Kommuner mot
brott. Betänkande av utredningen om kommunernas brottsförebyggande
ansvar (SOU 2021:49). Jämställdhetsmyndighetens yttrande är avgränsat till
frågor som rör betänkandets jämställdhetspolitiska relevans.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens förslag med följande
medskick i den fortsatta hanteringen av ärendet:
•

Mot bakgrund av att det finns en omfattande underrapportering av
brott inom området mäns våld mot kvinnor ser
Jämställdhetsmyndigheten ett behov av nationellt metodstöd för att
ta fram lägesbilder som inkluderar våld i nära relationer, våld mot
barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel.

•

I arbetet med att utforma åtgärdsplaner bör kommunerna ges tillgång
till ett tvärsektoriellt kunskapsstöd från de nationella myndigheter
som ansvarar för samordning och stöd till genomförande av
relevanta nationella strategier inom det preventiva området, så som
den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor.
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•

En kartläggning av kommunernas behov av strategiskt stöd bör
inkludera frågor om hur det brottsförebyggande arbetet i högre grad
ska förebygga mäns våld mot kvinnor i alla dess uttryck.

•

Den myndighet som administrerar ekonomiskt stöd till
brottsförebyggande åtgärder bör ges i uppdrag att informera och
samråda med Jämställdhetsmyndigheten i de ansökningar som rör
brottsförebyggande arbete som syftar till att förebygga mäns våld
mot kvinnor.

•

Vidareutveckling av det nationella brottsförebyggande programmet
Tillsammans mot brott bör genomföras med ett stärkt
jämställdhetsperspektiv och särskild uppmärksamhet vid hur den
brottsförebyggande praktiken kan bidra till arbetet med att uppnå
den sjätte jämställdhetspolitiska målsättningen om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra.

Synpunkter enligt utredningens disposition
11.3.1 Lägesbild
Jämställdhetsmyndigheten stödjer utredningens förslag om att kommunerna
ska sammanställa en lägesbild som utgångspunkt för planering och
genomförande av brottsförebyggande arbete.
Mäns våld mot kvinnor i dess olika former och uttryck, så som våld i nära
relationer, våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution
och människohandel är vanligt förekommande brottslighet. Dock är
underrapporteringen omfattande, varför det finns en risk att denna kategori
brott inte identifieras som ett problem och inte prioriteras för åtgärder i det
lokala brottsförebyggande arbetet. Jämställdhetsmyndigheten ser därför
behov av fördjupade kartläggningar och ett utökat metodstöd för det lokala
arbetet med att sammanställa lägesbilder som inkluderar olika former av
mäns våld mot kvinnor.
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11.3.2 Åtgärdsplan
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar att utredningen som stöd för
utformande av åtgärdsplan nämner olika nationella myndigheter och andra
aktörer, liksom nationella strategier och andra kommuners erfarenhetsbas.
Det är angeläget att denna kunskap tillgängliggörs för den lokala praktiken i
form av ett samorganiserat, tvärsektoriellt kunskaps- och metodstöd. Detta
bör ge vägledning kring vilka insatser och metoder som visat sig
verkningsfulla eller lovande när det gäller att förebygga aktuella problem.
Ett sådant stöd bör utformas av de nationella myndigheter som ansvarar för
samordning och stöd till genomförande av relevanta nationella strategier
och program inom det preventiva området. Det gäller till exempel den
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor,
strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd strategin avseende alkohol,
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar, strategin mot
terrorism och arbetet mot våldsbejakande extremism, strategin för att
minska och motverka segregation, strategin för levande städer och det
nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott.

12.2.1 Strategiskt stöd
Vad gäller utredningens förslag om att Brå tillsammans med länsstyrelserna
ska kartlägga kommunernas behov av strategiskt stöd, liksom behov av stöd
från andra myndigheter, anser Jämställdhetsmyndigheten att kartläggningen
bör inkludera frågor om behov av stöd för att det brottsförebyggande arbetet
i högre grad ska förebygga mäns våld mot kvinnor.

12.3 Ekonomiskt stöd till brottsförebyggande åtgärder
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslaget om ekonomiskt stöd till
brottsförebyggande åtgärder som föreslås administreras av Brå, och anser att
den myndighet som administrerar bidraget bör ges i uppdrag att informera
och samråda med Jämställdhetsmyndigheten i de ansökningar som rör
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brottsförebyggande arbete som syftar till att förebygga mäns våld mot
kvinnor.

14.3 Ytterligare utvecklingsmöjligheter
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar en vidareutveckling av det nationella
brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott. En sådan
vidareutveckling bör enligt Jämställdhetsmyndigheten ha ett stärkt
jämställdhetsperspektiv och särskilt uppmärksamma hur det
brottsförebyggande arbetet kan bidra till att uppnå den sjätte
jämställdhetspolitiska målsättningen om att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra.

För Jämställdhetsmyndigheten
…………………………………
Lena Ag
Generaldirektör
…….………………………………
Lina Lundborg
Utredare

I ärendets slutliga handläggning har avdelningschefen Berit Jernberg och
verksjuristen Anna Tingbäck deltagit.
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