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Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)
Sammanfattning
Polismyndigheten tillstyrker att förslagen genomförs. Polismyndigheten är
positiv till huvudförslagen i utredningen och anser att syftet med uppdraget, att
stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott, är väl
täckt. Det är av stor vikt att brottsoffers rätt till ersättning stärks och Polismyndigheten anser att de i utredningen angivna förslagen kommer bidra till
detta.
Enligt Polismyndighetens uppfattning är förslaget om utvidgad rätt till kränkningsersättning för poliser m.fl. särskilt viktigt och den förändring som åsyftas
är välkommen. Polismyndigheten lämnar dock vissa synpunkter på förslaget.
Polismyndighetens synpunkter
En utvidgad rätt till kränkningsersättning för poliser och övriga polisanställda
har varit föremål för diskussion och utredning inom Polismyndigheten under
en längre tid. Genom nuvarande praxis ställs väsentligt högre krav för att
kränkningsersättning ska utgå till polisanställda och anställda från andra liknande yrkeskategorier i jämförelse med vad som gäller för andra brottsoffer.
Polismyndigheten anser inte att vissa yrkeskategorier ska behöva tåla att utsättas för kränkande behandling när de utför sitt arbete. Detta sänder ut fel signaler, både till de anställda inom dessa yrkeskategorier samt till samhället i övrigt.
I syfte att åstadkomma en förändring har Polismyndigheten i en hemställan till
regeringen om författningsöversyn avseende stärkt medarbetarskydd påtalat
vikten av att stävja en utveckling där kränkande beteende mot poliser och polisanställda normaliseras och framhållit att kränkningsersättning erhålls samt att
denna betalas ut inom en skälig tid är betydelsefulla faktorer för att den drabbade ska kunna få upprättelse.1 Vidare har Arbetsgivarverket i en hemställan
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till regeringen begärt att en översyn ska utföras avseende skyddet för statstjänstemän som utsätts för våld, hot och trakasserier som har samband med
den statsanställdes anställning.2
Polismyndigheten anser således att det är positivt att särskild vikt har lagts vid
att utreda om rätten till kränkningsersättning för poliser och vissa andra yrkesgrupper bör utvidgas och att ett förslag i denna riktning har föreslagits. Troligtvis leder förslaget i dess nuvarande form till en större vilja hos poliser och
andra inom liknande yrkeskategorier att anmäla brott när de utsätts för angrepp
i tjänsten. Förslaget kommer vidare att ge ett ökat signalvärde gentemot allmänheten och samhället i övrigt att kränkningar mot poliser m.fl. inte kan tolereras. Polismyndigheten anser således att utredningens förslag utgör en klar
förbättring i förhållande till nuvarande ordning.
Polismyndigheten anser dock att utredningen borde ha tagit tillfället i akt och
ytterligare utvidgat rätten till kränkningsersättning för poliser m.fl. Till skillnad från vad utredningen har föreslagit anser Polismyndigheten inte att det vid
bedömningen av rätten till kränkningsersättning för poliser m.fl. ska läggas
avgörande vikt vid om det har funnits en särskild beredskap för angrepp. Det
faktum att personer inom vissa yrken oftare befinner sig i situationer där det
råder större risk för att utsättas för kränkande behandling och att det till viss
del finns en beredskap för detta, gör inte handlingen i sig mindre kränkande
för den enskilde personen som utsätts för den. Polismyndigheten anser därför
att poliser m.fl. inte ska särskiljas från andra brottsoffer utan tilldömas ersättning vid samma nivå av kränkande handlingar. Nuvarande förslag till lydelse i
2 kap. 3 § skadeståndslagen kan leda till att polisanställdas rätt till kränkningsersättning hämmas i förhållande till andra brottsoffer. Polismyndigheten anser
mot bakgrund av detta att bestämmelsen bör formuleras så att nu berörda yrkeskategorier inte särskiljs från andra brottsoffer på den grunden att dessa anses ha en särskild beredskap för angrepp.
Polismyndigheten anser att det är positivt att utredningen föreslår att det ska
tydliggöras att rätt till kränkningsersättning normalt föreligger i fall då det är
fråga om en brottslig handling som direkt angriper den privata sfären. Polismyndigheten anser dock att kränkningsersättning i högre utsträckning än vad
som är fallet idag bör utgå även vid verbala kränkningar som inte direkt kan
hänföras till den angripnes privata sfär, eftersom även dessa många gånger går
”igenom uniformen”. Detta bör beaktas vid det fortsatta lagstiftningsarbetet.
Konsekvenser för Polismyndigheten
Polismyndigheten delar de bedömningar som görs avseende konsekvenserna
av förslagen.
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Detta yttrande har beslutats av rikspolischefen Anders Thornberg. Vid den
slutliga handläggningen har deltagit chefen för rättsavdelningen Gunilla Hedwall och juristen Sofia Gullbrandsson, föredragande.
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