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Remissvar avseende Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64) 

 

 

Kustbevakningen ställer sig positiv till förslaget att i skadeståndslagen (1972:207) införa ett 

förtydligande om vilka faktorer som särskilt ska beaktas vid bedömningen om det varit fråga 

om en allvarlig kränkning när någon som utsätts för brott i tjänsten anses ha haft en särskild 

beredskap för angreppet. 

 

I Kustbevakningens uppdrag ingår ordningshållning i sjötrafiken samt att utöva tillsyn och 

kontroll avseende bland annat fiske, tull, gräns, sjötrafik och farligt gods. Kustbevakningen 

förebygger och utreder även vissa brott i maritim miljö.  

 

I likhet med exempelvis Polismyndigheten och Tullverket har även Kustbevakningen personal 

som utsätts för brottsliga angrepp i sin yrkesutövning. Genom införandet av kustbevaknings-

lagen (2019:32) har Kustbevakningen dessutom fått utökade befogenheter och ett utökat 

ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning till sjöss. Detta kan förväntas innebära 

ökade risker för att vår personal utsätts för våld och hot i tjänsten. 

 

Mot den bakgrunden vill Kustbevakningen framhålla vikten av att säkerställa att varje 

tjänsteman vid myndigheten kan utföra sitt arbete utan att utsättas för brottsliga angrepp eller 

annan otillåten påverkan i sin tjänsteutövning. För det fall en tjänsteman utsätts för ett 

brottsligt angrepp är det centralt att gärningspersonen kan lagföras för den brottsliga 

gärningen och att tjänstemannen erbjuds upprättelse för den kränkning som gärningen 

inneburit. 

 

Kustbevakningen delar därför utredningens bedömning att det finns goda skäl att 

utvidga rätten till kränkningsersättning på ett sådant sätt att fler fall av brottsliga angrepp 

riktade mot tjänstemän ska anses utgöra en allvarlig kränkning av tjänstemannens person, 

frihet, frid eller ära och alltså ge rätt till ersättning. 
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I likhet med utredningen anser Kustbevakningen att det finns ett behov av att tydliggöra vilka 

faktorer som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om det förelegat en allvarlig kränkning 

i situationer då någon utsatts för brott i tjänsten. Utredningens förslag om att i 2 kap. 3 § 

skadeståndslagen tydliggöra att det vid bedömningen av om kränkningen är allvarlig särskilt 

ska beaktas om angreppet riktat sig mot den skadelidandes privata sfär eller om det varit fråga 

om ett fysiskt angrepp framstår som motiverat och välavvägt.  

 

Kustbevakningen tillstyrker därför utredningens förslag i den delen. 

 

Kustbevakningen har, utifrån sitt verksamhetsområde, inga ytterligare synpunkter att anföra 

avseende utredningens förslag i övrigt. 

 

---------- 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Therese Mattsson. I ärendets 

handläggning har deltagit säkerhetschefen Anders Kolberg, personal- och ekonomidirektören 

Helene Frykler, chefsjuristen Sara Thörngren samt verksjuristen Mats Carlasjö, föredragande. 

 

 

 

Therese Mattsson 

 

 

                                                                                       Mats Carlasjö 
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