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§ 49 Svar på remiss från Justitiedepartementet "Vägar till ett 
tryggare samhälle" (SOU 2021:85) 

Diarienummer KS2021/511 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Anta yttrandet avseende "Vägar till ett tryggare samhälle" (SOU2021:85) 

som sitt eget. 

2. Översända yttrandet till Justitiedepartementet, samt, 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Sandvikens kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande på betänkandet 

SOU 2021:85 Vägar till ett tryggare samhälle (Ju2021/03715). Remissvaret 

ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 1 april 2022. 

Yttrande 

Sandvikens kommun ställer sig i huvudsak positiv till materialet och förslagen 

i betänkandet. Det ses som positivt att tilldela Socialstyrelsen uppdraget att 

kartlägga kommunernas arbete med stöd och hjälp till brottsutsatta och deras 

närstående samt uppdraget att ta fram utvecklad vägledning i det 

brottsofferstödjande arbetet som socialtjänsterna utför. I arbetet med att 

kartlägga kommunernas arbete är det viktigt att även undersöka det kvalitativa 

arbetet utifrån kraven i socialtjänstlagen och inte bara vad socialtjänsterna 

utför. 

Förslaget om nationell vägledning från Socialstyrelsen i socialtjänsternas 

brottsofferstöd ses som positivt. Socialtjänsten behöver stöd i arbetet att 

identifiera de grupper som inte nås av socialtjänstens insatser. I arbetet med 

nationell vägledning kan eventuella framtida förslag på ökad dokumentation 

leda till ökad belastning för socialtjänstens resurser. Detta bör beaktas om 

sådana förslag lämnas framöver. 

Den första volymen av betänkande för fram aktuella och viktiga resonemang 

om den kriminalpolitiska utvecklingen och brottsoffer. Det som tas upp i den 

första volymen hade kunnat få mer fokus i den beskrivning som görs i den 

andra volymen. 

Avslutningsvis är det viktigt att den utveckling som beskrivs och det 

resonemang som förs kring kommunernas arbete följer med i kommitténs 

kommande delbetänkanden. 

Nämnd/Styrelse 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum 

2022-03-29 
Mötets diarienummer 

KS2022/44 



Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-03-29 
Mötets diarienummer 

KS2022/44 
Sida 

2(3) 

 

 

Nedan följer Sandvikens kommuns remissvar, i sin helhet. 

Synpunkter från Sandvikens kommun 

Regeringen önskar få synpunkter på den andra volymen av betänkandet. 

Sandvikens kommun vill dock understryka följande. Den första volymen tar 

upp aktuella och relevanta resonemang av den kriminalpolitiska utvecklingen 

och om brottsoffer. Det hade varit önskvärt att knyta an resonemangen från 

den första volymen till den andra volymen. På så vis hade utmaningarna och 

den kartläggning som genomförts sammankopplats på ett tydligare sätt. 

Volym 2 

Avsnitt 9.2.1 - Kartläggning av kommunernas arbete på brottsofferområdet 

Sandvikens kommun är i grunden positiv till förslaget att Socialstyrelsen ges 

i uppdrag att kartlägga kommunernas arbete med att ge stöd och hjälp åt 

brottsutsatta och deras närstående. Kartläggningen bedöms kunna ligger till 

grund för ett mer enhetligt och systematiskt arbete. 

Kommittén har i sitt förslag angett att Socialstyrelsens förslag på mått för att 

kartlägga socialnämndernas arbete är en bra start. Dock är de mått som 

föreslagits framför allt kvantitativa. Sandvikens kommun efterfrågar mer 

kvalitativa indikatorer, då socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet (3 

kap. 3 § socialtjänstlagen). Att införa mer kvalitativa indikatorer kan hjälpa 

kartläggningen att inte bara förstå vad socialtjänsterna gör, men även hur väl 

insatserna utförs. 

Avsnitt 9.2.2 - Socialtjänstens brottsofferstöd bör utvecklas genom nationell 
vägledning 

Kommittén menar att det är en utmaning att göra stödet likvärdigt och 

enhetligt samt att göra det mer lättillgängligt för de grupper som inte nås av 

stödet. Det saknas nationell samordning samt informations- och 

erfarenhetsutbyte. Sandvikens kommun ställer sig därför positiv till förslaget 

att arbetet med brottsofferstöd ska utvecklas genom nationell vägledning ledd 

av Socialstyrelsen. 

Kommittén påpekar att det är viktigt att det finns rutiner i regioner och 

kommuner för att identifiera personer som utsatts för brott och som behöver 

stöd. Sandvikens kommun menar att det inte bara är viktigt utan en väsentlig 

förutsättning för att lyckas med arbetet. Det är även ett svårt arbete för 

kommunen att bedriva. Det är i dag svårt för kommunen att få kännedom om 

dessa personer, om de inte självmant uppsöker socialtjänsten. Den nationella 

vägledningen bör underlätta arbetet med att ta fram rutiner för att identifiera 

dessa personer. 
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Betänkandet nämner att socialtjänstens statistik behöver utvecklas och att 

detta kräver att insatser till enskilda dokumenteras och följs upp. En större 

mängd av dessa insatser ges som serviceinsatser, vilka saknar biståndsbeslut 

och därmed dokumentation. Om socialtjänsternas krav på dokumentation 

ökar, kommer det leda till ökad belastning för socialtjänstens resurser. 

Avslutningsvis är det viktigt att kommittén fortsatt beaktar den utveckling och 

de utmaningar som betänkandet tar upp inför kommande delbetänkanden. 

Beslutsunderlag 

Remiss - Vägar till ett tryggare samhälle (SOU2021:85), 2021-12-09, Dnr 

KS2021/511 

Missivbrev - Betänkandet "Vägar till ett tryggare samhälle" (SOU2021:85), 

2022-02-28, Dnr KS2021/511 

Remissvar från individ- och familjeomsorgsförvaltningen - Betänkandet 

"Vägar till ett tryggare samhälle" (SOU2021:85), 2022-02-28, Dnr 

KS2021/511 

Protokollsutdrag individ- och familjeomsorgsnämnden § 29  

Protokollsutdrag skickas till 

Justitiedepartementet (ju.remissvar@regeringskansliet.se samt 

Ju.krim@regeringskansliet.se) 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Kommundirektör 

Gruppledare för enheten folkhälsa och trygghet 
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