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Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

Inledning
Akademikerförbundet SSR välkomnar förslagen att stärka brottsoffers rätt till skadestånd
och deras möjlighet att få ut sådan ersättning. Förbundet delar i huvudsak utredningens
bedömningar.

6.3 Kränkningsersättningen höjs generellt för samtliga brottsliga
angrepp
Akademikerförbundet SSR bifaller förslaget att kränkningsersättningens storlek ska
bestämmas på ett sätt som även innebär att den kränkte får upprättelse för angreppet.
Förslaget ska medföra generella höjningar av kränkningsersättningen.
Förbundet instämmer att det är befogat att lagstifta för att åstadkomma en nivåhöjning
och att det är rimligt att göra det genom att ett stärkt upprättelsemoment införs i 5 kap. 6 §
skadeståndslagen. Det är en viktig signal att samhället inte tolererar denna typ av brott.
Vidare håller förbundet med om att det finns ett behov av att beakta fler omständigheter
vid bestämmandet av kränkningsersättningens storlek.

7.5.3 En ny lagregel ska ge fler rätt till kränkningsersättning
Akademikerförbundet SSR bifaller förslaget att rätten till kränkningsersättning för poliser
och personer inom andra yrkesgrupper med särskild beredskap utvidgas.
Förbundet menar att det är av vikt att de personer med särskild beredskap som utsätts för
allvarlig kränkning ska få ersättning i samtliga fall, att det blir tydligare vad som avses med
allvarlig kränkning och att ersättningen är på samma nivå som för andra drabbade.
Medlemmar har vid flera tillfällen vänt sig till förbundet och upplevt sig orättvist
behandlade och inte förstått domar om kränkningsersättning. Det riskerar i förlängningen
urholka förtroendet för lagstiftningen.
Utredningens val att välja bort uttrycket särskilt utsatta yrkesgrupper till förmån för
uttrycket yrkesgrupper med särskild beredskap är enligt Akademikerförbundet SSR mycket
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positivt. Det tidigare uttrycket har upplevts problematiskt av förbundets medlemmar och
har som utredningen konstaterar lett till missförstånd inom rättstillämpningen.
Yrkesgrupper med särskild beredskap visar tydligare vilka grupper som avses. Det händer
att socionomer utsätts för brott i tjänsten men de har inga befogenheter att använda visst
våld eller tvång i sitt yrkesutövande, de har ingen utrustning till sin hjälp och de har heller
ingen utbildning för att hantera sådana situationer. Det är därför bra att utredningen
tydliggör att bland annat socialsekreterare inte har någon särskild beredskap för att bli
angripna.
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