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Yttrande Remiss från Regeringskansliet, Vägar till ett tryggare
samhälle, SOU 2021:85
Sammanfattning av synpunkterna

Den 10 december 2021 inkom en remiss från Regeringskansliet rörande en utredning
kring det kriminalpolitiska utmaningarna som samhället står inför. En kommitté tillsattes
för att analysera dessa ovanstående utmaningar utifrån ett brottsofferperspektiv och undersöka olika demografiska aspekter för vem som blir utsatt för olika typer av brott, i
vilka miljöer och hur våldet yttrar sig på och det andra är att analysera olika aktörer i
samhällets förmåga att tillhandahålla ett adekvat stöd och skydd gentemot brottsoffret.
Kommittén har i remissen lämnat tre förslag:
a) Brottsoffermyndigheten bör ges ett förstärkt uppdrag att, i samråd med andra berörda aktörer, systematiskt sammanställa och tillgängliggöra relevant kunskap på
brottsofferområdet.
b) 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 socialtjänst i det brottsofferstödjande arbetet.
c) 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.
Uddevalla kommun tillstyrker att Socialstyrelsen ges uppdraget att kartlägga kommunernas arbete och tar fram en vägledning för att stödja kommunernas socialtjänster i det
brottsförebyggande arbetet samt slutligen att Polismyndigheten utvecklar ett stöd som
underlättar vid utelämnande av information till brottsutsatta och den skriftliga informationen som lämnas ut vid en brottsanmälan.
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Utveckling av synpunkterna

Att bli utsatt för brott kan leda till olika negativa konsekvenser och ibland kan man som
utsatt, eller som närstående, ha behov av stöd eller skydd från samhället. I detta delbetänkande görs en genomlysning av olika aktörers ansvar och arbete på brottsofferområdet. I
delbetänkandet beskrivs det ansvar som kommunernas socialnämnder har för dem som
vistas i kommunen. I detta ansvar ingår även att vid behov ge stöd till dem som utsatts
för brott. Vidare beskrivs hälso- och sjukvårdens roll i att uppmärksamma och behandla
konsekvenserna av brottsutsatthet, den myndighetssamverkan som bedrivs för att upptäcka våldsutsatthet och det brottsofferstödjandearbete som utövas av organisationer i civilsamhället.
Delbetänkandet ska främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. Behov av stöd, vård och
behandling skall fångas upp och tillgodoses.
Beslut:
Uddevalla kommun tillstyrker kommitténs förslag att 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.
Uddevalla kommun tillstyrker kommitténs förslag att Socialstyrelsen, i samråd med berörda aktörer, bör ta fram en utvecklad vägledning för att stödja kommunernas socialtjänster i det brottsofferstödjande arbetet.
Uddevalla kommun tillstyrker kommitténs förslag att Polismyndigheten bör ges i uppdrag
att utveckla stöd som underlättar för medarbetare vid Polismyndigheten att uppfylla skyldigheten att lämna information till brottsutsatta och utveckla den skriftliga information
som skickas ut vid brottsanmälan.
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