SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2022-02-23

§ 24

Diarienummer KS 2021/388

Remiss: Vägar till ett tryggare samhälle
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslagen i remissen och inte har något
ytterligare att erinra med anledning av förslagen.
Sammanfattning av ärendet
Vara kommun mottog 10 december 2021 remissen Vägar till ett tryggare samhälle (SOU
2021:85).
Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att
bistå regeringen med underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad
kriminalpolitik som ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska
brottsligheten och öka människors trygghet. Beslutet att tillsätta kommittén är en del av
regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet som presenterades i september 2019.
Kommitténs uppdrag är dock bredare än att bara omfatta gängkriminaliteten.
Kommittén har lämnat övergripande förslag som ett led i att på sikt skapa en bättre överblick och
ett mer sammanhållet och likvärdigt stöd till brottsutsatta.
Kommittén lämnar följande förslag:
•

•

•

Brottsoffermyndigheten bör ges ett förstärkt uppdrag att, i samråd med andra berörda
aktörer, systematiskt sammanställa och tillgängliggöra relevant kunskap på
brottsofferområdet.
Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att, i samråd med berörda aktörer, kartlägga
kommunernas arbete med att erbjuda stöd och hjälp till den som utsatts för brott och
dennes närstående. Socialstyrelsen bör också ges i uppdrag att, i samråd med berörda
aktörer, ta fram en utvecklad vägledning för att stödja kommunernas socialtjänster i det
brottsofferstödjande arbetet.
Polismyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla ett stöd som underlättar för medarbetare
vid Polismyndigheten att uppfylla skyldigheten att lämna information till brottsutsatta.
Vidare bör Polismyndigheten ges i uppdrag att utveckla den skriftliga information som
skickas ut vid brottsanmälan i syfte att göra informationen mer relevant och anpassad till
den enskilde. Slutligen föreslår kommittén att regeringen bör utreda förutsättningarna för
Polismyndigheten att, med iakttagande av kraven på saklighet och opartiskhet, förmedla
uppgifter om brottsutsatta.

Förvaltningen föreslår att Vara kommun besvarar remissen med att kommunen ställer sig bakom
förslagen i remissen och inte har något ytterligare att erinra med anledning av förslagen.
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