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Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2022-03-23 

§ 69 Diarienummer: KS/2021:350 

Vägar till ett tryggare samhälle, SOU 2021:85 - remissvar 

Bakgrund 
Mjölby kommun har fått en remiss från regeringskansliet gällande ”Vägar till ett tryggare 
samhälle” (SOU 2021:85).  
Uppdraget innebär att 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.  
 

I den första volymen av delbetänkandet beskrivs brottlighetens struktur och utveckling över 
tid, och i dessa redogörelser belyses även utsattheten för brott i olika grupper i samhället. 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. Redovisningen berör även 
frågor om samhällets stöd till och skydd av vittnen. 

Sammanfattning 
Kommittén lämnar förslag om: 

 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 Polismyndigheten att, 
med iakttagande av kraven på saklighet och opartiskhet, förmedla uppgifter om 
brottsutsatta. 

 I flera utredningar och rapporter har behovet av att stärka barnrättsperspektivet 
uppmärksammats (Barnombudsmannen 2020, Bris och Sveriges Stadsmissioner 
2020, SOU 2016:19, SOU 2017:112, SOU 2020:47). För att stärka det straffrättsliga 
skyddet för barn som utsatts för att bevittna våld i nära relation infördes den 1 juli 
2021 ett särskilt barnfridsbrott. Bland annat förtydligas att barns åsikter ska tas i 
beaktande vid bedömning av barnets bästa och att den som lämnar information till 
barn har ansvar att försäkra sig om att barnet har förstått informationen. 

 Förslaget att öka kunskapen om brottsutsattas behov och den kartläggning av 
kommunernas arbete med att erbjuda stöd och hjälp till den som utsatts för brott 
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som föreslås kan bidra till att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv bl.a. avseende 
delmålen en jämn fördelning av makt och inflytande och jämställd hälsa. 
 

Förslag till yttrande: 
Med beaktande av de redovisade bedömningar och förslag som kommittén förordar ställer sig 
Mjölby kommun bakom förslaget då vi anser att det är grundligt och väl genomarbetat. Särskilt 
noterar vi att kommittén lyfter beaktandet av barnens rättigheter och behov i rättsprocessen 
samt ett jämställdhetsperspektiv avseende genus, kön och ålder. 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 54/2022-03-14 
Tjänsteskrivelse 2022-03-09 
SOU:2021:85 Vägar till tryggare samhälle med remiss 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

___ 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
Akten 
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