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Remissvar avseende promemorian En stärkt brottsofferfond  

(Dnr Ju2022/00971) 
 

 

Brottsofferjouren Sverige välkomnar möjligheten att svara på denna viktiga remiss. Vi är 

positiva till förslagen om en förstärkt brottsofferfond och tillstyrker de lagändringar som 

föreslås i promemorian. Vi ger även följande kommentarer till de föreslagna åtgärderna. 

 

Brottsofferjouren Sverige stödjer promemorians antagande att de som döms för brott ska vara 

med och betala för samhällets stärkta hjälp- och stödinsatser för brottsoffer. Syftet med 

brottsofferfonden är att ”lyfta fram brottsoffren och markera att statsmakterna står på 

brottsoffrens sida”.1 Brottsofferjouren välkomnar därför diskussionen huruvida ansvaret bör 

utökas till att inkludera alla, eller åtminstone en övervägande majoritet av, dömda 

gärningspersoner, vilket vi anser skulle ge ett tydligt signalvärde för statens syn på 

ansvarstagande för den skada som brott orsakar, både för enskilda brottsoffer, vittnen, 

anhöriga och för vårt samhälle i stort.  

 

Promemorian bekräftar att ”de verksamheter som bedrivs av ideella organisationer och som 

finansieras av brottsofferfonden utgör ett viktigt komplement till insatserna från det allmänna” 

och att ”fondens förmåga att finansiera utvecklingen av sådana verksamheter bör stärkas.” 

Brottsofferjouren möter årligen mellan 50 000-100 000 brottsoffer, vittnen och anhöriga och 

är den organisation i Sverige som ger stöd till i särklass flest personer i målgruppen. Ändå ser 

vi att behoven av stöd och information är större än vad som tillgodoses idag. För att säkerställa 

att alla brottsoffer och vittnen får tillgång till stöd och hjälp i enlighet med sina behov är det 

av stor vikt att såväl de offentliga som de civilsamhälleliga resurserna nyttjas tillfullo. Vi strävar 

efter att säkerställa likvärdig stödverksamhet oavsett var i landet personen bor och var brottet 

sker. Exempelvis så levererar Brottsofferjouren vittnesstödsverksamhet vid 55 domstolar i 

Sverige, en verksamhet som har expanderat avsevärd sedan brottsofferfonden instiftades. 

Vittnesstödsverksamheten finansieras i nuvarande organisationsstruktur till stor del av 

brottsofferfondens medel. För att upprätthålla en grundläggande kvalité, stabilitet och 

långsiktighet i vår stödverksamhet förespråkar Brottsofferjouren Sverige möjligheten att 

finansiera en anställd vittnesstödsamordnare i varje vittnesstödsverksamhet, men möjligheten 

att få samordnarbidrag för anställd samordnare är idag begränsad av fondens resurser. Vår 

förhoppning är att ökade intäkter till brottsofferfonden kan säkerställa en mer långsiktig och 

säker finansiering för anställd vittnesstödssamordnare vid varje domstol.   

                                                   
1 Prop. 1993/94:143 s. 20–21 
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Promemorian förtydligar statens ansvar att säkerställa att den stärkta finansieringsförmågan 

från brottsofferfonden står sig över tid. En minskning i fondens resurser skulle få förödande 

konsekvenser för brottsoffers möjlighet att nå brottsofferstödjande verksamheter samt för 

utveckling av forskning och kunskap rörande brottsoffers behov. Brottsofferjouren välkomnar 

därför en diskussion huruvida avgiften till brottsofferfonden kan följa inflationen och därmed 

höjas per automatik i enlighet med rådande penningvärde. En sådan formulering skulle minska 

behovet av att kontinuerligt uppdatera lagstiftningen och framför allt säkerställa en kontinuerlig 

stabilitet i fondens intäkter.  

 

Brottsofferjouren eftersträvar en välinformerad och evidensbaserad stödverksamhet. Vi 

tillstyrker därmed värdet av viktimologisk forskning. Vi ser dock gärna att forskningen rörande 

brottsofferfrågor blir mer praktiskt applicerbar för att lättare kunna användas för att förbättra 

verksamheter direkt riktade till brottsoffer och vittnen. Lokala brottsofferstödjande 

verksamheter ger ofta uttryck för att det i dagsläget inte finns tillräcklig finansiering för att 

säkerställa deras verksamhet och att det finns behov av långsiktiga satsningar och 

utvecklingspotential inom brottsofferstödjande verksamheter som idag inte kan genomföras på 

grund av begränsade resurser i brottsofferfonden. Vi ser därför gärna att fördelningen av 

fondens medel återgår till 75/25 fördelning mellan stöd och forskning, vilket skulle ge större 

praktisk inverkan för brottsoffer och vittnen själva och deras möjlighet att få tillgång till stöd 

och information i enlighet med deras rättigheter och behov.  

 

 

 

                
Sven-Erik Alhem    Fredrik Mellqvist 

Förbundsordförande    Generalsekreterare 
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