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Vägar till ett tryggare samhälle SOU 2021:85
(Ju2021/03715)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål
att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila
samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ser positivt på de förslag
som utredningen lämnar, men har följande kommentarer att lämna.
9.1.1 Förstärkt uppdrag till Brottsoffermyndigheten
MUCF ser positivt på förslaget att ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att föreslå en
modell för uppföljning av vilket stöd som brottsutsatta erbjuds från myndigheter och
andra samhällsaktörer. Det är också möjligt att utveckling av den Nationella
trygghetsundersökningen (NTU) är en bra metod för genomförandet. Dock finns det ett
problem med att barn under 16 år inte ingår i undersökningen. Utredningen konstaterar att
barn och ungdomar är mer utsatta för brott än andra åldersgrupper, och att de i stor
omfattning utsätts för brott i skolan och i hemmet. Det ökar komplexiteten vad gäller
både att erbjuda stöd och att följa upp hur barn och unga upplever det stöd de får. Därför
bör det i uppdraget till Brottsoffermyndigheten framgå att ett barnrättsperspektiv i
enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska beaktas.
9.2.1 Kartläggning av kommunernas arbete på brottsofferområdet
MUCF ser även positivt på förslaget att Socialstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga
kommunernas arbete med att erbjuda stöd och hjälp till den som utsatts för brott och
dennes närstående. MUCF vill även här understryka behovet att i det arbete utgå från de
särskilda behov och rättigheter som barn och unga har, samt att stödbehovet kan variera
utifrån brottsoffrets ålder, kön och andra diskrimineringsgrunder, samt utifrån brottets
karaktär.
9.2.2 Socialtjänstens brottsofferstöd bör utvecklas genom nationell vägledning
MUCF har samma synpunkt på förslaget att Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en
utvecklad vägledning för att stödja kommunernas socialtjänster i det brottsofferstödjande
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arbetet. Vägledningen bör utgå från ett rättighetsbaserat barn- och ungdomsperspektiv
och bygga på den kunskap som finns avseende vilka brott som unga tjejer respektive unga
killar oftast blir utsatta för, samt i vilka miljöer som dessa brott äger rum.
9.3.1 Polismyndighetens information till brottsutsatta bör utvecklas och bli mer
situationsanpassad
Även vad gäller förslaget att ge Polismyndigheten i uppdrag att utveckla stödet som
myndighetens medarbetare att uppfylla skyldigheten att lämna information till brottsutsatta, samt att utveckla och anpassa den skriftliga information som skickas ut vid
brottsanmälan är det viktigt att beakta barns och ungas särskilda behov och rättigheter,
utifrån ålder, kön och andra diskrimineringsgrunder, samt utifrån brottets karaktär.

Därtill saknar MUCF en redovisning av vilka konsekvenser som de förslag som lämnas
har ur ett barnrättsperspektiv i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Stabschef Vegard Hölaas har
varit föredragande.
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