
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Återrapportering av ekonomiskt stöd till 
lokalt brottsförebyggande projekt 

 
 
 
 
Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i 
landet, både som projekt och i den löpande 
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat 
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från 
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet 
dokumenteras och efter insatsen lämnas en 
slutrapport till Brå.  
 
Erfarenheterna från de olika projekten är många 
gånger intressanta för andra som arbetar med 
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå 
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.  
 
För sakuppgifter och slutsatser står respektive 
författare eller organisation. 
 
Fler rapporter finns att ladda ner på 
www.bra.se/lokaltarbete 
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Rapport från kartläggning "Barnperspektiv förebygger" 
 
Socialnämnden i Falkenbergs kommun / IFO, ekonomisektionen,  erhöll ekonomiskt stöd om 
30 000 kronor för att genomföra en kartläggning av familjer som samtidigt var aktuella för insatser på 
utredningssektionen (utredning barn och ungdom 0 – 20 år)  och ekonomisektionen.  
 
Projekttid: 060901 – 070831 
 
 
Syftet med kartläggningen var att få kunskap om: 
 
1 Finns familjerna aktuella för försörjningsstöd september 2006 (starten av Brå-projekt)? 
 
2 Var samma familjer aktuella vid kartläggningen 2005? 
 
3 Är familjerna aktuella vid Brå-projektets slut d v s våren 2007? 
 
Vi hade en förutfattad mening om att så var fallet. Vi hade också en hypotes om att det fanns en 
koppling / samband mellan utrikes födda som uppbär försörjningsstöd och gruppen unga utrikes 
födda och brottslighet. Vi ville få det bekräftat för att därefter arbeta fram strategier / metoder / 
riktlinjer i utredningsförfarandet i syfte att förebygga brottslighet. Vi vet att fattigdom är en riskfaktor 
för barn att utvecklas ogynnsamt. Vi vet att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd har få 
skyddsfaktorer, är överrepresenterade när det gäller problem som barnmisshandel, omhändertagande, 
barnavårdsutredning och riskerar dessutom att utveckla ett kriminellt beteende. 
Det är ett problem att socialtjänsten har arbetat med ungdomar / familjer i – i vissa fall – upp till 10 
år utan att problemen försvunnit från familjen! Det är något vi inte lyckats med och det är i sig en 
grannlaga uppgift att bryta mönster som upprepas om och om igen. Vi kan säkert komma lite längre 
genom mer kunskap och genom att i större grad analysera vårt eget arbete och inte göra ”mer av 
samma” utan göra något annorlunda. 
 
Bakgrunden till nedanstående rapport är den kartläggning av ungdomsmiljöer i Falkenberg som 
genomfördes 9/7 – 7/10 2005 av två uppdragsanställda fältassistenter. Resultatet från den 
kartläggningen uppmärksammade 60 talet ungdomar i åldern 13 – 20 år som ofta vistades i centrum. 



Hälften hade utvecklat ett asocialt beteende medan övriga riskerade  att utveckla ett negativt 
beteende eftersom de fanns i samma riskmiljö. Övervägande del av ungdomarna hade redan eller 
hade haft insatser från socialtjänsten. I en tidningsartikel i Hallands Nyheter 060228  uppges att 
invandrare – per definition född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands – står för 
38% av brottsligheten i Falkenberg. Brå hade vid samma tidpunkt publicerat en artikel som visade att 
invandrare misstänktes för 30% 
av brotten i Sverige åren 1997 – 2001.  
 
Med en mycket begränsad tid till förfogande fokuserade vi på ungdomar som identifierades av 
”fältarna”. Deras föräldrar informerades om och involverades i sina barns riskbeteende. 
Nätverksmöten hölls och av sekretesskäl är det dessa ungdomar vi fördjupat intresset kring. 
 
Uppgifterna är hämtade dels från dokumentation av kartläggningen 2005, dels från utrednings- och 
ekonomisektionens aktuella ärenden. Av totalt 60 kartlagda ungdomar har vår avgränsning stannat 
vid 10 ungdomar och deras föräldrar.  
 
Resultat: 
Sju av tio familjer är aktuella för försörjningsstöd september 2006 (start av aktuell kartläggning) 
 
Sju av tio familjer är aktuella för försörjningsstöd samtidigt som kartläggningen görs av ”fältarna” 
2005. 
 
Sex av tio familjer är aktuella för försörjningsstöd vid avslutning av aktuell kartläggning, juni -07. 
 
9 av 10 ungdomar har en invandrarbakgrund,  född utomlands / en eller båda föräldrar födda 
utomlands.  
 
Nio av tio är pojkar. 
 
I samtliga 10 fall är kriminalitet en av orsakerna till att socialtjänsten involverats. 
 
En familj aktualiserades för försörjningsstöd  2006  -  fortfarande 
En familj aktualiserades för försörjningsstöd               2003 -  avsl 2006 
En familj aktualiserades för försörjningsstöd               2000 -  fortf 
  
En familj aktualiserades för försörjningsstöd    1998 -  fortf 
En familj aktualiserades för försörjningsstöd  1997 -  fortf 
Fem familjer aktualiserades för försörjningsstöd 1995 –  3 fortf 2 avsl 2006 
 
Sju av 10 familjer är fortfarande aktuella för försörjningsstöd (juni 2007). 
Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd löper mycket större risk än andra att utvecklas 
ogynnsamt! Dessutom visar forskningslitteraturen på att de ekonomiskt mest utsatta grupperna också 
är de som oftast utsätts för våldsbrott. 
Det krävs stöd / insatser inom flera livsområden; ekonomi, familj, hälsa, skola, social utveckling m 
m. Stöd och insatser som minskar risken för barns och ungdomars negativa utveckling.   
 
Avsikten med den här ”lilla” kartläggningen är att fortsätta uppmärksamma negativa effekter för barn 
och ungdomar. Att utveckla utredningsförfarandet i ekonomiskt bistånd där barnperspektivet är en 



självklar del i ett helhetsperspektiv och med målet att barnens och familjens livsvillkor sätts i fokus, 
att familjer får hjälp med att komma ur långvarigt biståndsberoende,  är en av de viktigaste och 
största utmaningar vi står inför. 
 
I tjänsten 
 
 
Lisa Nilsson, sektionschef, ekonomisektionen, socialförvaltningen 
 
 
 
                                                                    
 
 


