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Socialstyrelsen anser att Trygghetsberedningen väl beskrivit samhällets ansvar, 

förmåga och möjlighet att ge stöd och skydd till brottsutsatta och brottsoffer. 

Trygghetsberedningen har även lyft brister och tydliggjort områden som behöver 

stärkas och utvecklas för att nå fler och kunna erbjuda bättre stöd och skydd. 

 

Socialstyrelsen tillstyrker utredningens förslag med de synpunkter som redovisas 

nedan. 

 

9.2.1 Kartläggning av kommunernas arbete på brottsofferområdet  

Socialstyrelsen är positiv till förslaget och ser att en kartläggning kan ge en bild 

över hur socialtjänsterna är rustade och organiserade att arbeta med brottsoffer-

stöd. Socialstyrelsen anser dock att kartläggningen bör begränsas till att omfatta 

socialtjänstens arbete och inte annan brottsofferstödjande verksamhet som pågår 

i kommunerna. Det skulle också medföra en tydligare avgränsning av Socialsty-

relsens uppdrag jämfört med Brottsoffermyndighetens, som handlar om stöd från 

olika aktörer i kommunen.  

 

 

9.2.2 Socialtjänstens brottsofferstöd bör utvecklas genom nationell vägled-

ning 

Socialstyrelsen anser att kartläggningen behöver genomföras och en samman-

ställning av bästa tillgängliga kunskap på brottsofferstödsområdet behöver tas 

fram först, innan det är möjligt att ta ställning till vilken typ av verksamhetsstöd 

som behövs för att på bästa sätt stödja socialtjänsten i det brottsofferstödjande 

arbetet. Av den anledningen ser myndigheten att det vore bättre att ett uppdrag 

om vägledning kommer efter att uppdraget om kartläggning har slutredovisats 

till regeringen. 

 

 

10.2.2 Uppdragen till Socialstyrelsen att kartlägga, följa upp och ge vägled-

ning avseende kommunernas brottsofferarbete  
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Brottsofferområdet är inget som ingår i öppna jämförelser (ÖJ) i dagsläget, föru-

tom våld i nära relationer. Det finns ingen färdig enkät att komplettera detta om-

råde med. En kartläggning av socialtjänstens brottsofferstöd skulle därför behöva 

genomföras utanför ÖJ. Vi vill dessutom uppmärksamma att Socialstyrelsen i 

enlighet med Riksrevisionens granskning och rekommendationer behöver 

minska ÖJ-enkätens omfattning och har påbörjat detta arbete.  

 

Myndigheten bedömer att kartläggningsuppdragets omfattning förutsätter att re-

surser tilldelas för genomförandet av uppdraget.   

 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Olivia Wigzell. I den slut-

giltiga handläggningen har avdelningschefen Jenny Rehnman, Pär Ödman och 

Linda Corsvall deltagit. Utredaren Elisabet Sjöström har varit föredragande. 
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