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Brottsofferjouren: Angående kommunernas ansvar för stöd till 
brottsutsatta medborgare och medling 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  stödja skrivelsen om en nationell samordnande funktion för brottsutsatta medborgare  
enligt bilaga, samt 
 
att  överlämna yttrandet till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
 
 
Ärendet 
För att säkerställa ett fungerande stöd till brottsutsatta medborgare i alla Sveriges kommuner 
och att medling erbjuds enligt lag, efterfrågas en nationell samordnande funktion för att driva 
frågorna på nationell och regional nivå mellan kommuner, gentemot polis- och 
åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och andra berörda instanser.   
 
I en gemensam skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) beskriver personal i 
stödcentrum för utsatta brottsutsatta/brottsofferstödjande verksamheter i flera kommuner en 
brist på samsyn, samordning och likvärdighet i kommunernas ansvarstagande för brottsutsatta 
medborgare. Man saknar rutiner för informationsöverföring från polis till socialtjänst, 
samordnade konferenser för kunskap och kompetensutveckling samt att medling ej fungera 
tillfredsställande i alla kommuner.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Föredragning 
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. Många kommuner bedriver särskilda verksamheter för detta och 
som i många kommuner kallas för ”Stödcentrum för unga brottsutsatta”. Sedan 2008 är 
kommuner enligt lag skyldig att erbjuda medling till alla gärningspersoner upp till 21 år. I 
november 2015 kom ett nytt EU direktiv för att ytterligare stärka brottsoffers rättigheter och 
brottsoffers rätt till individuellt stöd.  
 
I skrivelsen, bilaga 1, menar man att brottsoffer i praktiken inte alls får det stöd som många 
har rätt till och så väl behöver och att lagen om medling ej efterlevs och fungerar 
tillfredställande i alla kommuner. 
 
Socialförvaltningen i Uppsala bedriver ”Stödcentrum för unga brottsutsatta” samt 
medlingsverksamhet. Brottsofferjouren är en ideell förening som har avtal med Uppsala 
kommun och erbjuder stöd till brottsutsatta och dennes anhöriga och vittnen. I Uppsala 
upplever man att arbetet fungerar tillfredsställande, men välkomnar en nationell samordning 
av frågorna.  
 
Förvaltningens bedömning 
Att stödja skrivelsen till SKL och överlämna ett yttrande till SKL. 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
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Förslag   

Sveriges kommuner och landsting 

Yttrande om kommunernas ansvar för stöd till brottsutsatta 
medborgare och för medling 
 
Nämndens yttrande 
I en gemensam skrivelse beskriver personal i Stödcentrum för brottsutsatta 
/brottsofferstödjande verksamheter i flera kommuner en upplevd brist på samsyn, samordning 
och likvärdighet i kommunernas ansvarstagande för brottsutsatta medborgare. För att 
säkerställa ett fungerande stöd till brottsutsatta medborgare och att medling fungerar enligt  
lag i alla kommuner, efterfrågas en nationell samordnande funktion för att driva frågorna på 
nationell och regional nivå. Skrivelsen har skickats till alla landets kommuner med 
förhoppning om att gemensamt lyfta frågorna till SKL.  
 
Det är viktigt att människor som utsatts för brott får stöd och hjälp oberoende var i landet de 
bor. Stödet som erbjuds ska vara anpassat till brottsutsattas särskilda behov, varför det behövs 
kompetensutveckling inom området. Detta bör kunna samordnas på nationell nivå för ökad 
likvärdighet i landet. 
 
 
Socialnämnden 
 
 
 
Kjell Haglund   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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