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Svar på remiss: Vägar till ett tryggare samhälle
SOU 2021:85
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar på remiss i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun har fått en inbjudan av Regeringskansliet att lämna
synpunkter på SOU 2021:85 Vägar till ett tryggare samhälle.
Regeringen beslutade 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.
De kriminalpolitiska utmaningarna som utredning beskriver är:
 Fortsatt digitalisering av samhället och brottsligheten
 Omfattande utmaningar i socialt utsatta områden
 Mäns våld mot kvinnor
 Barns och ungas brottsutsatthet och delaktighet i brott
 Narkotikabrottsligheten
 Förändringar i extremistmiljöerna
 Trygghet
Dessa är alla frågor som ingår i kommunens lokala lägesbild och är frågor
som vi arbetar förebyggande med.
Umeå kommun ställer sig positiva till den kriminalpolitiska genomgång
som utredningen sammanställt som på ett adekvat sätt beskriver de
kriminalpolitiska utmaningar som samhället står inför. Däremot saknas
det förslag hur dessa utmaningar ska åtgärdas.
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De överväganden och förslag som kommittén lämnar rör främst
brottsoffer. Socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och hjälp till personer
som utsatts för brott och deras närstående. Exempel på
brottsofferstödjande insatser som kan erbjudas av kommunernas
socialtjänster är:
• Samtalsstöd som kan erbjudas av olika aktörer beroende på den
enskildes behov.
• Kontaktperson som ska ge stöd till den enskilde i personliga
angelägenheter.
• Hjälp vid kontakt med myndigheter och andra aktörer.
• Förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer.
• Boende.
• Ekonomiskt bistånd
Umeå kommun erbjuder detta i dagsläget till brottsoffer, vi har ett
Barnahus, kvinnofridsmottagning, medling, stödgrupp till barn som
bevittnat våld. Vi har även tecknat avtal i form av Idéburna offentliga
partnerskap med Kvinnojouren och Brottsofferjouren. I övrigt så har vi
också personligt stöd som kan beviljas om behov uppstår samt
familjebehandling.
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska kartlägga kommunernas
arbete på brottsofferområdet. Det saknas en samlad kunskap om vilket
stöd som kommunerna erbjuder. Umeå kommun ställer sig positiv till en
sådan kartläggning.
Utredningen föreslår vidare att socialtjänstens brottsofferstöd bör
utvecklas genom nationell vägledning som Socialstyrelsens ska ta fram.
Även till detta förslag ställer sig Umeå kommun positiv till.
Övriga förslag och överväganden rör inte den kommunala nivån, men
huvuddraget av förslagen handlar om att få samhällets stöd till
brottsoffer att bättre hänga ihop, och att synliggöra respektive
myndighets ansvar, vilket Umeå kommun välkomnar.
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Beslutsunderlag
SOU 2021:85 Vägar till ett tryggare samhälle.

Beredningsansvariga
Kerstin Rörsch
Linda Hörnsten

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1
april 2022. Svaren lämnas per e-post till
ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
Ju.krim@regeringskansliet.se . Ange diarienummer
Ju2021/03715 och remissinstansens namn i ämnesraden.
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