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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 59 KS.2021.0559 
 

Yttrande över remiss - Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85) 
 

Ärendebeskrivning 

Eslövs kommun har inbjudits att lämna synpunkter till regeringen på Vägar till ett 

tryggare samhälle (SOU 2021:85) avseende volym 2. Detta är ett delbetänkande av 

Trygghetsberedningen och enligt deras direktiv ska ett brottsofferperspektiv 

genomgående beaktas i analyser av kriminalpolitiska utmaningar och i arbetet med 

att identifiera behov av åtgärder. Kommittén ska 

• utifrån kommitténs bedömning av kriminalitetens utveckling i den första 

delen av uppdraget analysera vilka konsekvenser utvecklingen kan få vad 

gäller vem som blir utsatt för brott, var och på vilket sätt 

• bedöma i vilken grad det finns förmåga hos berörda aktörer i samhället att ge 

relevant stöd och skydd. 

 

Eslövs kommun har berörts främst i den andra frågeställningen och svar ska 

inkomma till Justitiedepartementet senast den 1 april 2022. 

I den andra volymen har kommittén gjort en genomlysning av samhällets ansvar för 

och arbete med att ge information, stöd och skydd till personer som utsatts för brott 

men även för vittnen till brott. 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. Man lämnar följande förslag: 

• Brottsoffermyndigheten bör ges ett förstärkt uppdrag att, i samråd med andra 

berörda aktörer, systematiskt sammanställa och tillgängliggöra relevant 

kunskap på brottsofferområdet. 

• Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att, i samråd med berörda aktörer, kartlägga 

kommunernas arbete med att erbjuda stöd och hjälp till den som utsatts för 

brott och dennes närstående. Socialstyrelsen bör också ges i uppdrag att, i 

samråd med berörda aktörer, ta fram en utvecklad vägledning för att stödja 

kommunernas socialtjänster i det brottsofferstödjande arbetet. 

• Polismyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla ett stöd som underlättar för 

medarbetare vid Polismyndigheten att uppfylla skyldigheten att lämna 

information till brottsutsatta. Vidare bör Polismyndigheten 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. Slutligen 

föreslår kommittén att regeringen bör utreda förutsättningarna för 
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Polismyndigheten att, med iakttagande av kraven på saklighet och 

opartiskhet, förmedla uppgifter om brottsutsatta. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut; Eslövs kommuns remissvar på Vägar till ett tryggare samhälle 

(SOU 2021:85) 

• Vägar till ett tryggare samhälle samtida och framtida kriminalpolitiska 

utmaningar sou 202185 Volym 1 

• Vägar till ett tryggare samhälle samtida och framtida kriminalpolitiska 

utmaningar sou 202185 Volym 2 

• Remissmissiv Vägar till ett tryggare samhälle SOU 2021:85 

Beredning 

Frågeställningarna och förslagen som SOU:n tar upp berör främst socialtjänstens 

arbete och därför har Barn och Utbildning och Vård och Omsorg gått igenom 

utredningen, och båda förvaltningarna meddelar att de inte har några synpunkter på 

utredningen eller på förslagen. Kommunledningskontoret har inte heller några 

synpunkter på utredningen eller förslagen. 

Yrkanden 

Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 

till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

- Eslövs kommun har inte några synpunkter på innehåll eller på förslag i Vägar till 

ett tryggare samhälle (SOU 2021:85). 

Beslutet skickas till 

Justitiedepartementet 

Barn- och familjenämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 
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