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Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen av det statliga betänkandet
Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85).
Sammanfattning
Regeringen beslutade i mars 2020 att tillsätta en kommitté med
uppdrag att utforma underlag till en ny kunskapsbaserad
kriminalpolitik. Ett första betänkande, Vägar till ett tryggare
samhälle, har nu skickats ut på remiss.
Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag. Det är viktigt att
kommuner tillsammans med övriga samhällsaktörer skapar en
kunskap om de lokala problem och åtgärder som behöver prioriteras
gemensamt. Förvaltningen är även positivt inställd till förslaget att
Socialstyrelsen ska få i uppdrag att bistå kommunerna med att
stärka och utveckla det brottsofferstödjande arbetet.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en
parlamentarisk kommitté som består av representanter från samtliga
riksdagspartier, med uppdrag att bistå regeringen med underlag till
utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad
kriminalpolitik. Detta ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska
målen att minska brottsligheten och öka människors trygghet.
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Beslutet att tillsätta kommittén är en del av regeringens 34punktsprogram mot gängkriminalitet som presenterades i september
2019. Kommitténs uppdrag är dock bredare än att bara omfatta
gängkriminaliteten. Den ska lämna årliga delredovisningar under
perioden 2021–2023 och ett slutbetänkande i oktober 2024.
Det första betänkandet är nu klart och har skickats på remiss.
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Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat förslaget till ett antal
instanser inom staden, bland annat Farsta stadsdelsnämnd, för
yttrande senast den 8 februari. Anstånd har beviljats till den 11
februari.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Remissen i sammanfattning
Kommittén identifierar i korthet i betänkandets första volym de
kriminalpolitiska utmaningar som samhället står inför idag och i
framtiden. Den analyserar och bedömer även rättsväsendets och
andra aktörers förmåga att möta dessa utmaningar på såväl det
brottsförebyggande som det brottsbekämpande området.
För att kunna ge en överskådlig bild av utmaningarna har de delats
in i ett antal övergripande områden:
-

En långsiktig kriminalpolitik
En brett förankrad kriminalpolitik som tar hänsyn till lokala
variationer
Fortsatt internationalisering av samhället och brottsligheten
Fortsatt digitalisering av samhället och brottsligheten
Omfattande utmaningar i socialt utsatta områden
Mäns våld mot kvinnor
Barns och ungas utsatthet och delaktighet i brott
Ekonomisk och organiserad brottslighet riktad mot
välfärdssystemet
Narkotikabrottsligheten
Förändringar i extremistmiljöerna

I den andra volymen belyser kommittén ansvar hos berörda aktörer i
samhället att ge stöd och skydd till brottsutsatta och överväger på
vilket sätt forskning och innovation i högre grad kan knytas till det
praktiska arbetet med att förebygga och utreda brott. Man bedömer
övergripande frågor om kompetensbehov hos Polismyndigheten och
andra brottsbekämpande myndigheter.
Kommittén föreslår bland annat följande:
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Brottsoffermyndigheten bör ges ett förstärkt uppdrag att
systematiskt sammanställa och tillgängliggöra relevant
kunskap på brottsofferområdet.



Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att kartlägga
kommunernas arbete med att erbjuda hjälp till brottsutsatta.
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Myndigheten ska även ta fram vägledning för att stödja
kommunernas socialtjänster i arbetet med att stötta
brottsoffer.


Polismyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla stödet till
medarbetare som lämnar information till brottsutsatta, för att
bland annat öka relevansen i den information de utsatta får.
Den skriftliga information som skickas ut när en
brottsanmälan gjorts bör även anpassas mer till den enskilde.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på betänkandets slutsatser och förslag,
som kan bidra till att minska och förebygga brott i samhället. Alla
berörda aktörer ska tillsammans upptäcka, analysera och prioritera
lokala problem och gemensamma åtgärder för att bekämpa
brottslighet samt förhindra och förebygga att barn och unga dras in i
kriminalitet. Förvaltningen är överens med utredningen om vikten
av det förebyggande arbetet med att tydligt stärka förtroendet för
samhällsaktörer och rättsväsendet bland invånarna. Detta skulle
även påverka och öka invånarnas benägenhet att anmäla brott och
vittna.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om ett uppdrag till
Socialstyrelsen att bistå kommunerna med att stärka och utveckla
det brottsofferstödjande arbetet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
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