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Vägar till ett tryggare samhälle (SOU
2021:85)
Statskontoret tillstyrker i detta remissvar förslaget att Brottsoffermyndigheten bör
ges ett förstärkt uppdrag att, i samråd med andra berörda aktörer, systematiskt
sammanställa och tillgängliggöra relevant kunskap på området. Vi avstår från att
lämna synpunkter på de andra förslagen i delbetänkandet och på övriga materialet i
volym två.

Brottsoffermyndigheten kan bättre bidra till brottsofferfrågorna genom
ett förstärkt kunskapsuppdrag i samråd med andra aktörer
Statskontoret genomförde 2016 en myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten
(2016:16). I analysen rekommenderade vi regeringen att förtydliga
Brottsoffermyndighetens roll som kunskapscentrum. Vi menar fortfarande att
regeringen behöver ge vägledning i frågan, bland annat mot bakgrund av att
Brottsoffermyndigheten har begränsade resurser och behöver prioritera i verksamheten. Ett stärkt kunskapscentrum är en viktig förutsättning för att myndigheten ska
kunna göra rätt prioriteringar, identifiera utvecklingsområden och bli till större
nytta för brottsutsatta. Det kan även innebära att myndighetens roll i rättsväsendet
blir tydligare, både för Brottsoffermyndigheten och för andra myndigheter.
Vi bedömer att myndighetens roll som kunskapscentrum skulle stärkas av ett mer
analytiskt arbetssätt. Det kan till exempel handla om att bedöma och värdera
kunskapsläget, men också att följa upp vilket stöd och bemötande brottsutsatta får
från olika myndigheter.
Statskontoret vill understryka hur viktigt det är att Brottsoffermyndigheten
samråder med andra berörda aktörer för att ett förstärkt uppdrag till myndigheten
ska bidra till det kriminalpolitiska målet att öka människors trygghet. I myndighetsanalysen konstaterade vi att Brottsoffermyndigheten är starkt beroende av de
aktörer som utför uppgifter inom området och att det är en liten myndighet inom
rättsväsendet. Kunskapscentrum har en stor målgrupp eftersom många aktörer utför
brottsofferstödjande verksamhet. Det krävs därför ett väl utvecklat samråd för att
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kunskapen ska vara relevant och komma till användning. Det är också viktigt för
att undvika eventuellt dubbelarbete med andra myndigheter som på olika sätt
arbetar med frågor om stöd och bemötande gentemot brottsutsatta.
Ett uppdrag i linje med kommitténs förslag skulle innebära en tydlig ambitionshöjning för Brottsoffermyndigheten. I myndighetsanalysen bedömde vi att
Brottsoffermyndigheten inte hade tillräckliga resurser för att arbeta på ett
systematiskt sätt gentemot samtliga målgrupper och att myndigheten behövde stöd
av regeringen för att göra adekvata prioriteringar. Mot bakgrund av detta delar vi
kommitténs bedömning om att det utökade uppdraget bör åtföljas av ett resurstillskott. Vi har däremot inte möjlighet att bedöma hur stort tillskottet bör vara.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utredningschef Erik Nyberg och utredare Tove Lindström, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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