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Yttrande över delbetänkandet Vägar till ett tryggare
samhälle (SOU 2021:85)
Ert dnr: Ju2021/03715

Sammanfattning
Burlövs kommun välkomnar förslagen i delbetänkandet. Förslagen bedöms möta de aktuella
utmaningarna på området på ett bra sätt. Burlövs kommun delar utredningens bedömning om
att det råder skillnader mellan kommunerna i förmåga och förutsättningar att erbjuda stöd till
invånare som utsatts för brott. Burlövs kommun anser att det är eftersträvansvärt att den som
utsatts för brott ska erbjudas ett likvärdigt och i hög grad enhetligt stöd oavsett vilken kommun
den brottsutsatte bor eller vistas i.
Burlövs kommun bedömer att förslagen innebär en ambitionshöjning för det
brottsofferstödjande arbetet. Det är av stor vikt att kommunerna, som genom socialnämnderna
ansvarar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver i de fall
de eller någon närstående utsatts för ett brott, ges full täckning för de kostnader som
ambitionshöjningen medför.

Yttrande
9.1 Kunskapen om brottsutsattas behov
9.1.1 Förstärkt uppdrag till Brottsoffermyndigheten
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Burlövs kommun tillstyrker förslaget.
Burlövs kommun delar utredningens ståndpunkt om att brottsofferpolitiken ska vara
kunskapsbaserad och grunda sig i väl underbyggda behov. Burlövs kommun välkomnar att
Brottsoffermyndighetens nuvarande uppdrag förstärks och tydliggörs. Förslaget om att
Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att, i samråd med andra berörda aktörer, på ett
systematiskt sätt sammanställa relevant kunskap och sprida den.
9.2 Behov av samlad kunskap om och utveckling av kommunernas brottsofferstöd
9.2.1 Kartläggning av kommunernas arbete på brottsofferområdet
Burlövs kommun tillstyrker förslaget.
Burlövs kommun delar utredningens beskrivning av att det råder skillnader mellan kommunerna
i förmåga och förutsättningar att erbjuda stöd till invånare som utsatts för brott. Idag saknas
övergripande och systematisk kunskap om vilka grupper av brottsutsatta som socialtjänsten
möter, vilka brottsofferstödjande insatser som ges av socialtjänsten och hur ofta olika insatser
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ges (Socialstyrelsen 2020b). Enligt Socialstyrelsen är det därmed inte möjligt att uttala sig om
vilket stöd som kommunernas socialtjänster bör erbjuda brottsutsatta.
Burlövs kommun anser att det är eftersträvansvärt att den som utsatts för brott ska erbjudas ett
likvärdigt och i hög grad enhetligt stöd oavsett vilken kommun den brottsutsatte bor eller vistas
i. Burlövs kommun ställer sig därför positiv till att en kartläggning av kommunernas arbete på
brottsofferområdet genomförs och anser att Socialstyrelsen är den myndighet som är bäst
lämpad att ansvara för en sådan kartläggning.
9.2.2 Socialtjänstens brottsofferstöd bör utvecklas genom nationell vägledning
Burlövs kommun tillstyrker förslaget.
Burlövs kommun ställer sig generellt positiv till att framtagandet av nationell vägledning för
socialtjänstens brottsofferstöd. Burlövs kommun vill särskilt understryka vikten av att hänsyn tas
till lokala förutsättningar i utvecklandet av en sådan vägledning.
Kommittén bedömer att ett kunskapsbaserat brottsofferstödjande arbete ställer krav på
dokumentation och uppföljning. För att utveckla socialtjänstens brottsofferstödjande arbete
behöver också socialtjänstens statistik utvecklas. Detta kräver i sin tur att insatser till enskilda
dokumenteras och följs upp, vilket inte görs i tillräckligt stor utsträckning i dagsläget.
Burlövs kommun vill framhålla att en anledning till att det stöd som ges av socialtjänsten inte
alltid dokumenteras är att närmare hälften av stödinsatserna ges som serviceinsatser som inte
föregås av ett biståndsbeslut. Idag rapporteras inte någon nationell individ- eller mängdstatistik
som specifikt handlar om insatser till brottsoffer. Om myndigheten kommer fram till att dessa
uppgifter ska sammanställas och rapporteras, kommer detta innebära ett utvecklingsarbete för
kommunerna och systemleverantörer. Det är såldes viktigt att ekonomiska medel avsätts för
kommunernas implementering av vägledningen.
9.3 Polismyndighetens information till brottsutsatta behöver utvecklas för att nå fram
9.3.1 Polismyndighetens information till brottsutsatta bör utvecklas och bli mer
situationsanpassad
Burlövs kommun tillstyrker förslaget.
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Polismyndigheten är i många fall den aktör som en brottsutsatta först kommer i kontakt med
och har således en avgörande roll i att säkerställa att brottsutsatta får den information de har
rätt till vid en polisanmälan och under förundersökningen. Det är därför särskilt viktigt att
Polismyndigheten möter det konstaterade behovet av ett anpassat och utvecklat
brottsofferstöd.
9.3.2 Polismyndighetens förmedling av brottutsattas personuppgifter kan underlättas
Burlövs kommun tillstyrker förslaget.
En utveckling av digitala verktyg skulle innebära effektivitetsvinster om
informationsöverföringen kan ske digitalt eller automatiseras. En ökad digitalisering skulle på så
sätt underlätta för brottsoffer att följa sitt ärende vid en rättsprocess, alternativt minska
onödiga ledtider när personuppgifter skickas mellan olika aktörer i samhället.
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10. Konsekvensbedömning
10.2 Ekonomiska konsekvenser
Burlövs kommun bedömer att förslagen innebär en ambitionshöjning för det
brottsofferstödjande arbetet. Utredningen tar endast sikte på de kostnader detta kommer att
innebära för de statliga myndigheterna. Burlövs kommun instämmer i att det i ett initialt skede
främst är berörda statliga myndigheter (Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen och
Polismyndigheten) som kommer påverkas av en kostnadsökning, men i förlängningen medför
ambitionshöjningen även ökade kostnader för kommunerna. Det är av stor vikt att
kommunerna, som genom socialnämnderna ansvarar för att de som vistas i kommunen får det
stöd och den hjälp som de behöver i de fall de eller någon närstående utsatts för ett brott, ges
full täckning för de kostnader som ambitionshöjningen medför. Burlövs kommun föreslår
ytterligare utredning vilka ekonomiska konsekvenser förslagen får för kommunerna.
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