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Socialdepartementet

Uppdrag angående information till barn som brottsoffer
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att, i samverkan med Barnombudsmannen, ta fram eller anpassa information om
skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer.
För uppdraget avsätts 2 450 000 kronor för 2013. Av dessa medel får
Brottsoffermyndigheten använda 2 050 000 kronor och Barnombudsmannen 400 000 kronor under 2013 för att genomföra uppdraget. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om
barnets rättigheter i Sverige, anslagsposten 2, Del till Kammarkollegiet.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet
senast den 1 december 2013. Medel som inte förbrukats ska återbetalas
till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisning av uppdraget, dock inte senare än den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till det diarienummer som detta beslut har.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet
och Justitiedepartementet) senast den 16 juni 2014. En delredovisning
med en plan för hur arbetet ska bedrivas ska ske senast den 24 juni 2013
till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Justitiedepartementet).
Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Ärendet

Regeringen arbetar på olika sätt för att öka tryggheten och säkerheten
hos medborgarna. Det är viktigt att uppmärksamma barn och ungas
situation samt de särskilda behov av skydd och stöd som de kan behöva,
vilket kan skilja sig från vad vuxna behöver. Barn och unga behöver få
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information om vilka rättigheter samt möjligheter till stöd och skydd de
har. Regeringen anser att det är angeläget att inhämta barns och ungas
egna upplevelser och erfarenheter av hur samhället bemöter dem när de
har utsatts för våld eller hot. På uppdrag av regeringen har Barnombudsmannen utvecklat metoden Unga direkt där myndigheten på ett metodiskt sätt lyssnar på barn och unga i utsatta situationer. Genom Unga
direkt får de möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och framföra
sina idéer till berörda beslutsfattare. Barnombudsmannen lämnade i mars
2012 två redovisningar, Signaler – våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar. och Oskyddad – barn och ungdomar om att leva med
skyddade personuppgifter, där man lyssnat på barn och unga samt samlat
deras erfarenheter av samhällets skydd och stöd i olika situationer.
Något som lyfts upp i båda rapporterna är bristen på information från
myndigheterna direkt riktad och anpassad till barn och unga i olika
processer inom t.ex. rättsväsendet, skolan, hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten. När det gäller frågor som avser skyddade personuppgifter
är t.ex. Skatteverket en viktig myndighet. Regeringen bedömer således
att det finns behov av att utöka, förbättra eller anpassa den information
som riktar sig direkt till barn och unga som brottsoffer, särskilt de som
på olika sätt tvingas leva med hot och våld i sin vardag.
Närmare om uppdraget

I uppdraget ingår att ta fram eller anpassa information direkt riktad till
barn och unga som brottsoffer. Även barn och unga som bevittnat våld
samt barn som utsatts för sexuella övergrepp omfattas av uppdraget.
Barn och unga ska involveras i framtagandet av informationen. Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas eftersom utsattheten för brott bland
flickor och pojkar kan se olika ut. Informationen ska anpassas till olika
åldrar och finnas tillgängligt på relevanta språk så att även barn med
andra modersmål än svenska kan tillgodogöra sig informationen. All
information som är relevant för det enskilda brottsoffret bör i så stor
utsträckning som möjligt finnas samlad på ett och samma ställe. Vidare
ingår det i uppdraget att sprida informationen så att det når de barn och
unga som berörs. Det bör beaktas att barn med olika former av funktionsnedsättning kan ha särskilda behov för att kunna tillgodogöra sig
informationen.
Särskilt fokus ska ligga på att nå målgruppen barn och unga som har
drabbats av hot eller våld och lever med olika typer av skyddsåtgärder,
t.ex. skyddade personuppgifter, kontaktförbud, larm, bevakning m.m.
När det gäller barn och unga som lever med skyddade personuppgifter
ställs särskilda krav på sekretess. I denna del ska därför Barnombudsmannens redan upparbetade kontakter med målgruppen användas både
när det gäller barn och ungas synpunkter på informationen samt i samband med spridning av det.
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Samråd ska ske med övriga berörda myndigheter, t.ex. Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Skolverket,
Skatteverket, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Vidare ska samråd ske med Nationella samordnaren mot våld i nära
relationer, Sveriges Kommuner och Landsting, Stiftelsen Allmänna
Barnhuset samt berörda ideella organisationer, t.ex. Brottsofferjourernas
Riksförbund (BOJ).
Informationsinsatserna ska samordnas med övriga relevanta uppdrag på
området, t.ex. de informationssatser som syftar till att göra socialtjänsten
känd bland barn och unga.
Av slutredovisningen ska framgå hur Brottsoffermyndigheten samt i
relevanta fall även andra myndigheter, avser att uppdatera och sprida
information direkt riktad till barn som brottsoffer även efter uppdragets
genomförande. Detta ska ske inom ramen för myndigheternas löpande
arbete och ramanslag. Regeringen avser att avsätta 2 680 000 kronor för
2014 för genomförande av uppdraget, varav 2 280 000 kronor till
Brottsoffermyndigheten och 400 000 kronor till Barnombudsmannen.
Medlen utbetalas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för
ändamålet.
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Jessica Lundahl

Likalydande till
Barnombudsmannen
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