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Yrkande angående – Remiss från Justitiedepartementet – Vägar till ett 
tryggare samhälle (SOU 2021:85). 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen. 

1. Ersätta Göteborgs stads svar med följande nedanstående svar.  
(gulmarkerade ändringar) 
 

Yrkandet 
 
För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs, utöver ett effektivt 
brottsbekämpande och förebyggande arbete, även ett rättssäkert stöd och skydd till den 
som drabbas av brott. Att information, stöd och skydd till brottsutsatta och vittnen 
fungerar, såväl under rättsprocessen som i övrigt, kan bidra till att minska de negativa 
konsekvenserna av brottsutsatthet. Det kan också bidra till att ge upprättelse för den som 
drabbats och öka förtroendet för samhället. Det är i sammanhanget viktigt att den 
information som lämnas är anpassad till mottagaren och att det stöd och det skydd som 
erbjuds är relevant. Här är barnperspektivet samt äldreperspektivet viktigt. Hur kan 
polismyndigheten tillgodose att alla barn, funktionsnedsatta och äldre brottsoffer får till 
sig och förstår den information som polismyndigheten har att delge? Tilliten och 
förtroendet både från barnets och den äldres perspektiv till polismyndigheten är av vikt.  

Situations- och tillgänglighetsanpassad information är även viktig för personer med 
bristande språkkunskaper i svenska samt för personer med funktionsnedsättning. 

 

Mot bakgrund av detta bedömer Göteborgs Stad betänkandets förslag som positiva.  

Göteborgs Stad vill framföra att det är viktigt att det i de föreslagna åtgärderna finns en 
god samverkan mellan berörda myndigheter för att nå målen med uppdragen. Det är 
också angeläget att kommunerna och civilsamhället, som till stor del ansvarar för stöd till 
brottsoffer, görs delaktiga i arbetet. För att leva upp till barnkonventionens princip om 
barnets bästa, bör ett brottsofferstödjande arbete alltid göras ur ett barnrättsperspektiv.  

Är förövaren en nära anhörig, förekommer de som utövar brotten i skolan och i vardagen? 
Riskerar barnet att själv att rekryteras med i kriminell verksamhet? Vad blir viktigt för ett 
barn i bemötandet beroende på ålder och upplevelser? 

Dessutom bör det säkerställas att grupper och individer utsatta för hatbrott inkluderas i 
arbetet. Ytterligare viktiga grupper som bör inkluderas i åtgärderna är anhöriga till 
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kriminella som också ofta är brottsoffer, samt kriminella själva som i hög grad också 
utsätts för brott. Utöver detta vill Göteborgs Stad peka på att även vittnen kan utgöra 
brottsutsatta även om de inte är offer för själva brottet. 

Kommitténs förslag att ge Brottsoffermyndigheten ett förstärkt uppdrag att sammanställa 
och tillgängliggöra kunskap på brottsofferområdet ser Göteborgs Stad positivt på. Att 
löpande följa upp de insatser till brottsoffer är angeläget för att få en bild av i vilken 
utsträckning samhället omhändertar behoven.  

Mot bakgrund av brottsutsatthetens ojämlika fördelning framstår det som särskilt viktigt 
att rikta samhällets stöd till de grupper som har störst behov. En kartläggning och analys 
av vilka som inte nås av samhällets stöd och vilka behov hos de som mottar stöd som inte 
uppfylls är av vikt för att insatser ska bli effektiva och nå även de allra mest behövande. I 
kartläggningen av insatser behöver bakomliggande faktorer såsom kön, ålder, ursprung, 
etnicitet och funktionsförmåga ingå. 

Göteborgs Stad vill i sammanhanget påpeka att det är angeläget att se över systemet för 
skadestånd till brottsutsatta. I dagsläget innefattar inte systemet alla typer av brott vilket 
kan innebära att den brottsutsatte inte får ekonomisk täckning för sina förluster. Det gäller 
särskilt personer utsatta för våld i nära relation där en del av våldet kan bestå av 
ekonomiskt och materiellt våld. Detta kan leda till svåra ekonomiska konsekvenser för 
våldsutsatta med låga inkomster. Göteborgs Stad bedömer att frågan bör omhändertas 
inom ramen för uppdraget till Brottsoffermyndigheten.  

Betänkandets förslag att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kommunernas arbete 
med att erbjuda stöd och hjälp till den som utsatts för brott och dennes närstående, 
bedöms som positivt av Göteborgs Stad. Göteborgs Stad instämmer i att det är angeläget 
med en samlad kunskap om vilket stöd och skydd som kommunerna erbjuder den som 
utsatts för brott och närstående till brottsutsatta. Det är viktigt att stödet är tillgängligt för 
alla som har behov av det, även för grupper som idag sällan nås. Göteborgs Stad ser 
positivt på uppdraget till Socialstyrelsen att ta fram en vägledning för att stödja 
kommunernas socialtjänster i det brottsofferstödjande arbete och vill påpeka att det är 
angeläget att vägledningen inkluderar det uppsökande arbetet. 

Göteborgs Stad bedömer även kommitténs förslag att Polismyndigheten får i uppdrag att 
utveckla ett stöd som underlättar för dem att lämna relevant information till brottsutsatta, 
som positivt och viktigt. Göteborgs Stad vill påpeka att det också är angeläget att 
säkerställa att informationen är uppfattad av mottagaren. Det kan vara nödvändigt att 
information ges vid mer än ett tillfälle eftersom det är vanligt att brottsutsatta inte är 
mottagliga för information i det akuta skedet. Det är också önskvärt att Polismyndigheten 
kompletterar den generella informationen med lokalt anpassad information om vilket stöd 
som finns i kommunen. Under covid-19-pandemin har det framkommit stora skillnader i 
kommuners arbetssätt utefter kommunernas storlek, för att nå ut med information om 
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd till brottsoffer ska även 
inkludera tydlig vägledning och upplysning till de personer som i vissa situationer står 
som både brottsoffer och förövare, exempelvis vid hedersrelaterade brott. 

Göteborgs Stad ser också positivt på betänkandets förslag att regeringen bör utreda 
förutsättningarna för Polismyndigheten att förmedla uppgifter om brottsutsatta. 
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Förbättrade förutsättningar att nå brottsutsatta i Göteborg skulle underlätta för stadens 
brottsofferverksamhet.  

För Göteborgs kommunstyrelse 
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Remiss från Justitiedepartementet - Vägar till 
ett tryggare samhälle (SOU 2021:85) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen av betänkandet Vägar till ett tryggare samhälle, i enlighet med 
bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning  
Göteborgs Stad har 2021-12-10 erhållit rubricerat betänkande på remiss. Yttrandet ska 
vara Justitiedepartementet tillhanda senast 2022-04-06. I betänkandet föreslås ett antal 
uppdrag för att förbättra arbetet riktat till brottsoffer. Uppdragen föreslås ges till 
Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen och Polismyndigheten. Kommunerna berörs 
indirekt av uppdragen men föreslås inte få några egna uppdrag inom ramen för 
betänkandet.  

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs, utöver ett effektivt 
brottsbekämpande och förebyggande arbete, även ett rättssäkert stöd och skydd till den 
som drabbas av brott. Att information, stöd och skydd till brottsutsatta och vittnen 
fungerar, såväl under rättsprocessen som i övrigt, kan bidra till att minska de negativa 
konsekvenserna av brottsutsatthet. Det kan också bidra till att ge upprättelse för den som 
drabbats och öka förtroendet för samhället. Det är i sammanhanget viktigt att den 
information som lämnas är anpassad till mottagaren och att det stöd och det skydd som 
erbjuds är relevant. Mot bakgrund av detta bedömer stadsledningskontoret betänkandets 
förslag som positiva men i förslaget till yttrande lämnas ett antal medskick i det fortsatta 
arbetet med uppdragen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Våld i nära relation leder i många fall också till ekonomiska konsekvenser, såväl för den 
enskilde som för samhället. Personer som drabbas av våld i nära relation löper en större 
risk att behöva ekonomiskt bistånd och risken kvarstår många år efter att våldet har 
upphört. Ekonomin kan även vara ett sätt för våldsutövare att utöva kontroll, vilket kan 
leda till problem med försörjningen lång tid efter en separation. Till detta tillkommer 
kostnader i form av förlorad inkomst vid sjukskrivning, kostnader för sjukvård eller att 
flytta från sitt hem.  Ekonomiskt våld, till exempel omfattande skadegörelse i hemmet 
som kan uppstå som reaktion på den utsattas vilja att separera, ersätts inte alltid via 
hemförsäkringen och sakskada täcks i normalfallet inte heller av brottsskadeståndet via 
Brottsoffermyndigheten vilket kan orsaka stora ekonomiska bekymmer för den utsatta, 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-24 
Diarienummer 1496/21 
 

Handläggare  
Helena Österlind, Jeanette Stål, Lisa Jacobson Flöhr 
Telefon: 031-368 03 59 
E-post: helena.osterlind@stadshuset.goteborg.se  

Hedwig Andrén
Mot bakgrund av detta bedömer stadsledningskontoret betänkandets förslag som positiva men lämnar i yttrandet synpunkter på det fortsatta arbetet med uppdragen.
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särskilt för de med svag ekonomi. Kvinnor som lever med män som utövar våld är inte 
sällan även ekonomiskt beroende av mannen vilket ytterligare ökar den ekonomiska 
utsattheten. 

Kommitténs förslag omfattar uppdrag till ett antal statliga myndigheter och leder således 
till vissa kostnadsökningar för staten. Kommittén föreslår bland annat att Socialstyrelsen 
får i uppdrag att kartlägga kommunernas arbete med att erbjuda stöd och hjälp till den 
som utsatts för brott och dennes närstående. I det uppdraget bör ingå att kartlägga hur 
olika insatser följs upp i dagsläget samt lämna förslag på hur olika insatser bör följas upp 
framöver samt att ta fram en vägledning för att stödja kommunernas socialtjänster i det 
brottsofferstödjande arbetet. Genomförandet av uppdraget kommer att kräva resurser av 
framför allt Socialstyrelsen. Kommunernas, och därmed Göteborgs Stads, insatser i 
arbetet bedöms som ringa och bör inte få några ekonomiska konsekvenser för staden. Ett 
tryggare samhälle där brottsoffer får adekvata insatser utifrån behov, bedöms påverka 
benägenheten att begå brott. Detta bedöms i sin tur påverka samhällets kostnader och ha 
en positiv effekt för stadens ekonomi i ett längre perspektiv.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Brott är ojämnt fördelat i befolkningen, vissa grupper löper större risk att utsättas för 
brott. Boende i socioekonomiskt utsatta områden drabbas både direkt och indirekt av 
brottslighet i större utsträckning än personer som bor i mer resursstarka områden. Unga 
pojkar/män är särskilt utsatta för våldsbrott medan unga flickor/kvinnor är särskilt utsatta 
för sexualbrott och för våld av en partner. Hbtqi-ungdomar och unga med svaga 
ekonomiska resurser är också grupper som är särskilt utsatta för brott. Även utländsk 
bakgrund påverkar risken att utsättas för brott och det är framför allt gruppen svenskfödda 
personer med två utrikesfödda föräldrar som uppvisar högre nivåer av utsatthet. Äldre 
personer med liten vana av internetmiljön är särskilt utsatta för bedrägeribrott av olika 
slag. Hemlösa, personer i missbruk, personer i prostitution eller som utsatts för 
människohandel samt flyktingar lever i en utsatt position som också kan medföra 
svårigheter att söka samhällets stöd vid brottsutsatthet. 

Brott kan få praktiska, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser. Behov som uppstår 
efter brottsutsatthet kan handla om behov av stödsamtal, kris- eller traumabearbetning, 
ekonomisk kompensation, ökad omsorg och tillitsskapande, skydd och säkerhetsinsatser 
samt vårdande insatser inom hälso- och sjukvården eller psykiatrin, beroende på typ av 
brott, frekvens och konsekvens.  

Att drabbas av våldsbrott, i synnerhet när det sker upprepat, kan påverka både den fysiska 
och psykiska hälsan negativt. Att ha blivit utsatt för sexuellt våld i barndomen eller som 
vuxen samt för fysiskt och psykiskt våld ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa. 
Det finns flera grupper som, när de utsätts för brott, riskerar att drabbas av mer 
omfattande negativa konsekvenser än andra. Personer som står i beroendeställning till 
förövaren, som personer med funktionsnedsättning, eller som har en nära relation till 
förövaren, personer som utsätts för hatbrott samt barn riskerar att drabbas av påtagliga 
konsekvenser av sin utsatthet. Hatbrott ger allvarliga konsekvenser för de enskilda 
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individer som drabbas, men också för de grupper i samhället som är måltavla för hatet 
och som kan uppleva diskriminering, stigmatisering, rädsla och oro utan att blivit direkt 
utsatta för brott.  

Barn som utsätts för eller bevittnar våld i hemmet är särskilt sårbara. Överlappningen 
mellan att som barn bevittna våld och att själv utsättas för våld är mycket stor. Båda 
formerna av utsatthet har mycket allvarliga konsekvenser, såväl akut som på kort och 
lång sikt. Barns hjärnor är särskilt sårbara för upplevelser av våld som riskerar att skada 
hjärnan och dess utveckling. Våldet får även långsiktiga negativa följder för barns 
psykiska och fysiska hälsa. Barn som upplevt våld i hemmet riskerar i högre grad än 
andra barn att utsättas senare i livet, eller att utsätta andra för våld.  

Om våldet sker inom ramen för en hederskontext blir utsattheten mycket omfattande.  
Våld och kontroll sker ofta upprepat under lång tid av familj och släkt och legitimeras av 
ett större kollektiv. Den utsatta kan ha svårt att hitta trygga kontakter utanför familjen att 
söka stöd och skydd, vilket ytterligare ökar utsattheten.  

Ett effektivt och individanpassat stöd, med särskilt fokus på utsatta och marginaliserade 
grupper, bedöms kunna få positiva effekter på både kort och lång sikt för såväl personer 
utsatta för brott som för tryggheten i staden och samhället.  

Bilagor 
1. Sammanfattning av Justitiedepartementets betänkande Vägar till ett 

tryggare samhälle 

2. Förslag till yttrande över betänkandet 
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Ärendet  
Justitiedepartementet har 2021-12-10 översänt betänkandet Vägar till ett tryggare 
samhälle, på remiss för yttrande senast 2022-04-01. Stadsledningskontoret har erhållit 
förlängd svarstid till 2022-04-06.  

Beskrivning av ärendet 
Den 26 mars 2020 beslutade regeringen att inrätta en parlamentarisk trygghetsberedning 
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. Beslutet att tillsätta 
kommittén är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet som 
presenterades i september 2019. Kommitténs uppdrag är dock bredare än att bara omfatta 
gängkriminalitet. Uppdraget är bland annat att identifiera kriminalpolitiska utmaningar 
och samhällets förutsättningar och förmåga att möta dessa.  

Ett slutbetänkande ska lämnas i oktober 2024. I föreliggande delbetänkande har 
kommittén analyserat vilka konsekvenser kriminalitetens utveckling kan få vad gäller 
vem som blir utsatt för brott samt var och på vilket sätt. Kommittén har även gjort en 
genomlysning av samhällets ansvar för och arbete med att ge information, stöd och skydd 
till personer som utsatts för brott. I delbetänkandet görs även en bedömning av i vilken 
grad det finns förmåga hos berörda aktörer i samhället att ge brottsoffer relevant stöd och 
skydd. 

Utredningens förslag  
Kommittén konstaterar att frågor som rör brottsutsattas rättigheter hanteras på flera olika 
nivåer i samhället och av många olika aktörer. Att många aktörer utför 
brottsofferstödjande arbete gör området svårnavigerat för både brottsutsatta och för dem 
som arbetar med dessa frågor. Mot denna bakgrund har kommittén lämnat övergripande 
förslag som ett led i att på sikt skapa en bättre överblick och ett mer sammanhållet och 
likvärdigt stöd till brottsutsatta. 

Förstärkt uppdrag till Brottsoffermyndigheten 
Kommittén föreslår att Brottsoffermyndigheten ges ett förstärkt uppdrag att, i samarbete 
med andra berörda aktörer, systematiskt sammanställa och tillgängliggöra relevant 
kunskap på brottsofferområdet. I uppdraget bör ingå att föreslå en modell för regelbunden 
uppföljning av vilket stöd och bemötande brottsutsatta får från myndigheter och andra 
aktörer i samhället.  

Syftet med uppdraget är att bredda och öka kunskapen om brottsutsattas behov och vilket 
stöd som efterfrågas för att säkerställa samhällets förmåga att vidta rättssäkra och 
relevanta åtgärder. Kunskapen behöver även sammanställas, följas upp och spridas på ett 
systematiskt sätt. Syftet med uppdraget är även att skapa en övergripande bild av stödet 
som ges av olika aktörer samt hur de rättigheter som lagstiftningen ger brottsoffer under 
brottsoffer hanteras i praktiken. Genom löpande uppföljning ges en bild av hur samhället 
lever upp till brottsofferpolitikens mål och vilka förutsättningar som finns för att vidta 
adekvata och rättssäkra åtgärder.  

Kartläggning och utveckling av kommunernas arbete på brottsofferområdet 
Kommittén föreslår att Socialstyrelsen ges i uppdrag att, i samråd med berörda aktörer, 
kartlägga kommunernas arbete med att erbjuda stöd och hjälp till brottsutsatta och dennes 
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närstående. Utöver att kartlägga den information och de stödinsatser som erbjuds, bör 
uppdragen innefatta att kartlägga hur olika insatser följs upp i dagsläget samt att lämna 
förslag på hur olika insatser borde följas upp framöver. Kommittén föreslår också att 
Socialstyrelsen ges i uppdrag att, i samråd med berörda aktörer, ta fram en utvecklad 
vägledning för att stödja kommunernas socialtjänster i det brottsofferstödjande arbetet.  

Syftet med uppdraget är att skapa kunskap och systematik om vilka brottsofferstödjande 
insatser som ges av socialtjänsten inom deras uppdrag att erbjuda det stöd och den hjälp 
för brottsutsatta och deras anhöriga. Kartläggningen ska även utgöra en grund för en 
vägledning av vilket stöd brottsutsatta kan förvänta sig oavsett var i landet man befinner 
sig vilket syftar till ett mer enhetligt brottsofferstöd. Kartläggningen syftar även till att 
möjliggöra för framtida uppföljande kartläggningar av kommunernas brottsofferstöd. 

Polismyndighetens information till brottsutsatta bör utvecklas och bli mer 
situationsanpassad 
Kommittén föreslår att Polismyndigheten bör få i uppdrag att utveckla ett stöd som 
underlättar för olika kategorier av medarbetare vid Polismyndigheten att uppfylla 
skyldigheten att lämna information till brottsutsatta och som ökar relevansen i den 
information som ges. Polismyndigheten bör vidare 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. I uppdraget bör ingå att överväga behovet av ett 
verktyg för att bedöma vilket brottsofferstöd som den enskilda individen behöver. 

Syftet är att utveckla Polismyndighetens stöd till medarbetare som har i uppdrag att 
lämna information till brottsutsatta. Myndighetens styrning bör vidare utvecklas för att 
tydliggöra vilken information som olika medarbetare förväntas ge, på vilket sätt och när. 
Även den skriftliga informationen som skickas ut till personer som polisanmält ett brott 
behöver utvecklas och anpassas till den enskilde i större utsträckning. 

Påverkan på kommunal verksamhet  
Kommittén bedömer att de föreslagna åtgärderna kan antas bidra till minskad brottslighet 
och ökad trygghet. Förslagen syftar till att öka kunskapen på det brottsofferpolitiska 
området och att brottsutsatta som vänder sig till polisen ska få adekvat information. Att 
den som utsatts av brott får rätt information, stöd och skydd kan minska risken för att den 
brottsutsatte tappar förtroende för såväl rättsväsendet som andra samhällsaktörer. 
Relevant stöd och skydd till den som utsatts för brott kan också minska risken för 
upprepad utsatthet för brott och bidra till ökad trygghet. 

Kommittén bedömer inte att förslagen har betydelse för det kommunala självstyret eller 
för den lokala demokratin. Detsamma gäller för sysselsättningen, offentlig service i olika 
delar av landet och för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller 
villkor i övrigt i förhållande till större företags. 

Göteborgs Stads arbete med stöd till brottsoffer 
Det är stadens fyra geografiska socialnämnder som ansvarar för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver i de fall de utsatts för ett brott eller 
när en närstående utsatts för brott. Göteborgs Stad har ett särskilt stödcentrum för 
brottsutsatta vilket organiseras under socialnämnd Centrum.  

Stödcentrum för brottsutsatta vänder sig till personer som bor i Göteborg och har blivit 
utsatt för någon typ av brott eller har en närstående som är brottsutsatt. Stödcentrum 

Hedwig Andrén
Jag upplever att dessa två stycken säger exakt samma sak, eller?
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vänder sig även till boende i Göteborg som varit vittne till ett brott. På stödcentrumet kan 
individer erhålla stöd- och krissamtal för att bearbeta brottshändelsen, stöd och 
information om rättsprocessen samt stöd i samband med att någon närstående har 
drabbats av brott. 

I förslaget till nytt trygghetsskapande och brottsförebyggande program dnr 0355/20, finns 
strategier kopplade till stadens arbete med brottsoffer. Göteborgs Stad ska enligt förslaget 
stärka och utveckla arbetet med stöd till brottsoffer. När det gäller den som lever i eller 
som lämnat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck ska skyndsamma 
och samordnade insatser göras. Barn och övriga anhöriga ska få stöd och hjälp vid behov. 
Ansvaret ligger på samtliga fyra socialnämnder med geografiskt ansvar men socialnämnd 
Centrum har samordningsansvaret för strategin. 

Stadsledningskontorets bedömning  
För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs, utöver ett effektivt 
brottsbekämpande och förebyggande arbete, även ett rättssäkert stöd och skydd till den 
som drabbas av brott. Att information, stöd och skydd till brottsutsatta och vittnen 
fungerar, såväl under rättsprocessen som i övrigt, kan bidra till att minska de negativa 
konsekvenserna av brottsutsatthet. Det kan också bidra till att ge upprättelse för den som 
drabbats och öka förtroendet för samhället. Det är i sammanhanget viktigt att den 
information som lämnas är anpassad till mottagaren och att det stöd och det skydd som 
erbjuds är relevant. Mot bakgrund av detta bedömer stadsledningskontoret betänkandets 
förslag som positiva.  

Stadsledningskontoret vill framföra att det är viktigt att det i de föreslagna åtgärderna 
finns en god samverkan mellan berörda myndigheter för att nå målen med uppdragen. Det 
är också angeläget att kommunerna och civilsamhället, som till stor del ansvarar för stöd 
till brottsoffer, görs delaktiga i arbetet. För att leva upp till barnkonventionens princip om 
barnets bästa, bör ett brottsofferstödjande arbete alltid göras ur ett barnrättsperspektiv. 
Dessutom bör det säkerställas att grupper och individer utsatta för hatbrott inkluderas i 
arbetet. Viktiga grupper som bör inkluderas är anhöriga till kriminella som också ofta är 
brottsoffer, samt kriminella själva som i hög grad också utsätts för brott. Utöver detta vill 
stadsledningskontoret peka på att även vittnen kan utgöra brottsutsatta även om de inte är 
offer för själva brottet. 

Kommitténs förslag att ge Brottsoffermyndigheten ett förstärkt uppdrag att sammanställa 
och tillgängliggöra kunskap på brottsofferområdet ser stadsledningskontoret positivt på. 
Den uppföljningsmodell som myndigheten ska ta fram bedöms kunna bidra till ett 
förbättrat arbete med brottsutsatta. Att löpande följa upp de insatser till brottsoffer är 
angeläget för att få en bild av i vilken utsträckning samhället omhändertar behoven. Idag 
är kunskaperna om vilka insatser som är verkningsfulla begränsad. 

Mot bakgrund av brottsutsatthetens ojämlika fördelning framstår det som särskilt viktigt 
att rikta samhällets stöd till de grupper som har störst behov. En kartläggning och analys 
av vilka som inte nås av samhällets stöd och vilka behov hos de som mottar stöd som inte 
uppfylls är av vikt för att insatser ska bli effektiva och nå även de allra mest behövande.   

Stadsledningskontoret vill i sammanhanget påpeka att det är angeläget att se över 
systemet för skadestånd till brottsutsatta. I dagsläget innefattar inte systemet alla typer av 
brott vilket kan innebära att den brottsutsatte inte får ekonomisk täckning för sina 
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förluster. Det gäller särskilt personer utsatta för våld i nära relation där en del av våldet 
kan bestå av ekonomiskt och materiellt våld. Detta kan leda till svåra ekonomiska 
konsekvenser för våldsutsatta med låga inkomster. Stadsledningskontoret bedömer att 
frågan bör omhändertas inom ramen för uppdraget till Brottsoffermyndigheten.  

Betänkandets förslag att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kommunernas arbete 
med att erbjuda stöd och hjälp till den som utsatts för brott och dennes närstående, 
bedöms som positivt av stadsledningskontoret. Kommunernas socialtjänster har en central 
roll i det brottsofferstödjande arbetet. Stadsledningskontoret instämmer i att det är 
angeläget med en samlad kunskap om vilket stöd och skydd som kommunerna erbjuder 
den som utsatts för brott och närstående till brottsutsatta. Det är viktigt att stödet är 
tillgängligt för alla som har behov av det, även för grupper som idag sällan nås. 
Kommittén föreslår också att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en vägledning för 
att stödja kommunernas socialtjänster i det brottsofferstödjande arbetet. 
Stadsledningskontoret ser positivt på det uppdraget och vill påpeka att det är angeläget att 
vägledningen inkluderar det uppsökande arbetet. 

Stadsledningskontoret bedömer även kommitténs förslag att Polismyndigheten får i 
uppdrag att utveckla ett stöd som underlättar för dem att lämna relevant information till 
brottsutsatta, som positivt och viktigt. Stadsledningskontoret vill påpeka att det också är 
angeläget att säkerställa att informationen är uppfattad av mottagaren. Det kan vara 
nödvändigt att information ges vid mer än ett tillfälle eftersom det är vanligt att 
brottsutsatta inte är mottagliga för information i det akuta skedet. Det är också önskvärt 
att Polismyndigheten kompletterar den generella informationen med lokalt anpassad 
information om vilket stöd som finns i kommunen. 

Stadsledningskontoret ser också positivt på betänkandets förslag att regeringen bör utreda 
förutsättningarna för Polismyndigheten att förmedla uppgifter om brottsutsatta. 
Förbättrade förutsättningar att nå brottsutsatta i Göteborg skulle underlätta för stadens 
brottsofferverksamhet.  

Slutligen bedömer stadsledningskontoret att betänkandets förslag stärker det pågående 
arbetet med stöd till brottsoffer i Göteborgs Stad.  

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och Utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Yttrande över betänkandet Vägar till ett 
tryggare samhälle 
För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs, utöver ett effektivt 
brottsbekämpande och förebyggande arbete, även ett rättssäkert stöd och skydd till den 
som drabbas av brott. Att information, stöd och skydd till brottsutsatta och vittnen 
fungerar, såväl under rättsprocessen som i övrigt, kan bidra till att minska de negativa 
konsekvenserna av brottsutsatthet. Det kan också bidra till att ge upprättelse för den som 
drabbats och öka förtroendet för samhället. Det är i sammanhanget viktigt att den 
information som lämnas är anpassad till mottagaren och att det stöd och det skydd som 
erbjuds är relevant. Mot bakgrund av detta bedömer Göteborgs Stad betänkandets förslag 
som positiva.  

Göteborgs Stad vill framföra att det är viktigt att det i de föreslagna åtgärderna finns en 
god samverkan mellan berörda myndigheter för att nå målen med uppdragen. Det är 
också angeläget att kommunerna och civilsamhället, som till stor del ansvarar för stöd till 
brottsoffer, görs delaktiga i arbetet. För att leva upp till barnkonventionens princip om 
barnets bästa, bör ett brottsofferstödjande arbete alltid göras ur ett barnrättsperspektiv. 
Dessutom bör det säkerställas att grupper och individer utsatta för hatbrott inkluderas i 
arbetet. Ytterligare viktiga grupper som bör inkluderas i åtgärderna är anhöriga till 
kriminella som också ofta är brottsoffer, samt kriminella själva som i hög grad också 
utsätts för brott. Utöver detta vill Göteborgs Stad peka på att även vittnen kan utgöra 
brottsutsatta även om de inte är offer för själva brottet. 

Kommitténs förslag att ge Brottsoffermyndigheten ett förstärkt uppdrag att sammanställa 
och tillgängliggöra kunskap på brottsofferområdet ser Göteborgs Stad positivt på. Att 
löpande följa upp de insatser till brottsoffer är angeläget för att få en bild av i vilken 
utsträckning samhället omhändertar behoven.  

Mot bakgrund av brottsutsatthetens ojämlika fördelning framstår det som särskilt viktigt 
att rikta samhällets stöd till de grupper som har störst behov. En kartläggning och analys 
av vilka som inte nås av samhällets stöd och vilka behov hos de som mottar stöd som inte 
uppfylls är av vikt för att insatser ska bli effektiva och nå även de allra mest behövande.   

Göteborgs Stad vill i sammanhanget påpeka att det är angeläget att se över systemet för 
skadestånd till brottsutsatta. I dagsläget innefattar inte systemet alla typer av brott vilket 
kan innebära att den brottsutsatte inte får ekonomisk täckning för sina förluster. Det gäller 
särskilt personer utsatta för våld i nära relation där en del av våldet kan bestå av 
ekonomiskt och materiellt våld. Detta kan leda till svåra ekonomiska konsekvenser för 
våldsutsatta med låga inkomster. Göteborgs Stad bedömer att frågan bör omhändertas 
inom ramen för uppdraget till Brottsoffermyndigheten.  

ju.remissvar@regeringskansliet.se 
med kopia till 
Ju.krim@regeringskansliet.se 
Diarienummer u2021/03715 
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Betänkandets förslag att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kommunernas arbete 
med att erbjuda stöd och hjälp till den som utsatts för brott och dennes närstående, 
bedöms som positivt av Göteborgs Stad. Göteborgs Stad instämmer i att det är angeläget 
med en samlad kunskap om vilket stöd och skydd som kommunerna erbjuder den som 
utsatts för brott och närstående till brottsutsatta. Det är viktigt att stödet är tillgängligt för 
alla som har behov av det, även för grupper som idag sällan nås. Göteborgs Stad ser 
positivt på uppdraget till Socialstyrelsen att ta fram en vägledning för att stödja 
kommunernas socialtjänster i det brottsofferstödjande arbete och vill påpeka att det är 
angeläget att vägledningen inkluderar det uppsökande arbetet. 

Göteborgs Stad bedömer även kommitténs förslag att Polismyndigheten får i uppdrag att 
utveckla ett stöd som underlättar för dem att lämna relevant information till brottsutsatta, 
som positivt och viktigt. Göteborgs Stad vill påpeka att det också är angeläget att 
säkerställa att informationen är uppfattad av mottagaren. Det kan vara nödvändigt att 
information ges vid mer än ett tillfälle eftersom det är vanligt att brottsutsatta inte är 
mottagliga för information i det akuta skedet. Det är också önskvärt att Polismyndigheten 
kompletterar den generella informationen med lokalt anpassad information om vilket stöd 
som finns i kommunen. 

Göteborgs Stad ser också positivt på betänkandets förslag att regeringen bör utreda 
förutsättningarna för Polismyndigheten att förmedla uppgifter om brottsutsatta. 
Förbättrade förutsättningar att nå brottsutsatta i Göteborg skulle underlätta för stadens 
brottsofferverksamhet.  

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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