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Brottsofferjouren Sverige är en ideell 
organisa tion som arbetar för bättre 
villkor för brottsoffer, vittnen och 
anhöriga. Brottsoffer jouren Sverige har 
cirka 70 medlems föreningar, lokala 
brottsofferjourer, över landet. Där kan  
den som utsatts för brott få kostnads- 
fri och konfidentiell hjälp. Brottsoffer- 
jouren har också vittnesstödsverk-
samhet vid de flesta tingsrätter och 
hovrätter i Sverige. 
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Vill du skänka ett bidrag till Brottsofferjouren? 
Vi är mycket tacksamma om du som läser tidningen vill bidra ekonomiskt  
till vår verk samhet. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag på vårt 90-konto med 
PG: 90 03 44-3, BG: 900-3443 eller Swish-nummer: 123 900 34 43.
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9. 

”Hur ska EU:s 
Brottsofferdirektiv 
från 2012 bli  
implementerat fullt 
ut?” 
En av de tio frågor som 
riksdagspartierna besvarar i 
Tidningen Brottsoffers stora 
valenkät.
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En viktig punkt i Brottsofferjourens manifest är 
att det stiftas en samlad brottsofferlag. EU:s 
brottsoffer direktiv fastslår varje brottsoffers rätt 

till såväl information som rätt till skydd och hjälp. I 
Sverige finns det idag ingen lag där alla brottsoffrets 
rättigheter finns samlade. Istället är bestämmelserna 
utspridda över en mängd olika lagar och förordningar 
som tillkommit vid olika tidpunkter med olika syften, 
och som dessutom riktar sig till olika mottagare.

En väl genomarbetad och sammanställd brottsofferlag 
ska sätta alla brottsoffers rättigheter och behov i centrum. 
Därmed tydliggörs alla brottsutsattas rättigheter liksom 
samhällets skyldigheter och ansvar. 

Fler brottsutsatta än som för närvarande får ett stöd 
har med all sannolikhet behov av ett stöd. Därför är 
det viktigt att polisens förmedling av ärenden till 

ideella stödorganisationer som Brottsofferjouren för
bättras. Från BOJ:s sida har ett nytt ärendehanterings
system (Minerva) arbetats fram som vi anser kommer 
att leda till en enklare och skyndsammare förmedling. 
Därigenom hoppas vi att fler brottsutsatta får ett tidigt 
stöd samtidigt som polisens förmedlingshantering av
sevärt underlättas. En väl fungerande nationell för
medling av ärenden med brottsutsatta från polisen till 
stödverksamhet är något som gynnar alla och inte minst 
dem som är utsatta för brott.

BOJ anser också att staten ska ansvara för att 
fängelse domar ska verkställas skyndsamt. Det är inte 
bra om verkställigheten drar ut på tiden. Det innebär 

Sven-Erik Alhem är förbundsord förande 
för Brottsoffer jouren Sverige och ansvarig 
ut givare för Tidningen Brottsoffer.  
Han har tidigare varit överåklagare och är nu 
samhällsdebattör samt utnyttjas flitigt som 
expertkommentator i media.
 
FOTO THERESE WIBERG

BOJ riktar ljuset  
mot brottsofferfrågor

Riksdagsvalet närmar sig allt snabbare. Många frågor pockar på uppmärksamhet. Som 
så ofta blir det mediala utrymmet trångt. Inom Brottsofferjouren är det angeläget att 

rikta ljuset mot betydelsefulla brottsofferpolitiska frågor. I Brottsofferjourens manifest 
2022 lyfts tio viktiga förslag till konkreta och nödvändiga åtgärder för att brottsoffers 

rättigheter ska uppfyllas i praktiken.

Text: Sven-Erik Alhem

ibland att en brottsutsatt i sin vardag kan komma att 
konfronteras med den dömde gärningspersonen som 
fortfarande är på fri fot. Något som kan försena och för
svåra återhämtningsprocessen för brottsoffret.

BOJ vill även betona vikten av att brottsoffer har en 
rätt att känna delaktighet rörande det rättsliga 
förfarandet och där så långt det är möjligt får veta 

vad som händer. En rättvis handläggning är viktig inte 
bara för den som är misstänkt eller tilltalad utan också 
i högsta grad för den som är målsägande. Varje brotts
utsatt har oftast behov av att seröst bli lyssnad på och 
aldrig lämnas lite vid sidan av det rättsliga förfarandet. 
Det behövs mer forskning och utredning rörande brotts
offers möjligheter att utöva sina rättigheter. Vikten av 
det straffrättsliga brottsofferperspektivet kan inte nog 
understrykas. Samtidigt värnar BOJ alltid rätten till en 
”fair trial”. Ett rättvist förfarande både under förunder
sökningen och i processen är viktigt för alla parter. När 
BOJ vill förstärka brottsofferperspektivet vill vi därför 
aldrig att det ska ske på bekostnad av de rättigheter som 
tillkommer den misstänkte/tilltalade. 

Ordförande har ordet
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Brottsofferjouren
Manifest för  
brottsoffers  
rättigheter
Sveriges brottsofferjourer möter 
årligen tiotusentals brottsutsatta och 
har en unik inblick i brottsutsattas 
behov. För att lyfta viktiga frågor för 
brotts offers rättigheter har Brottsof-
ferjouren lanserat ett manifest. 

Brottsofferjourens manifest 2022 
lanserades på Internationella Brottsof-
ferdagen den 22 februari. Manifestet 
utgår från ett brottsofferperspektiv och 
innehåller tio förslag på åtgärder för 
brottsoffers rättigheter:
• Att det stiftas en samlad brottsoffer-

lag.
• Att EU:s Brottsofferdirektiv från 2012 

implementeras fullt ut.
• Att det under hela det rättsliga 

förfarandet finns ett bemötande som 

skapar trygghet och tillit för både 
brottsoffer, vittnen och anhöriga.

• Att brottsoffer, vittnen och anhöriga 
får god tillgång till information om sina 
rättigheter samt får ett medmänskligt 

stöd av hög kvalitet.
• Att en väl fungerande nationell för-

medling av brottsoffer från polisen till 
stödverksamhet etableras.

• Att vittnen i likhet med brottsoffer 
erbjuds tidigt stöd, vilket innebär att 
polisens information om stödverk-
samhet lämnas också till vittnen vid 
första kontakten under förundersök-
ningen.

• Att staten tar ett proaktivt helhets-
ansvar för skadestånd/ brottsskade-
ersättning för andra brott än egen-
domsbrott.

• Att rätten till målsägandebiträde 
stärks.

• Att motivhatbrotten i 29 kap 2 §  
p 7 brottsbalken utvidgas att gälla 
också om motivet för ett brott varit 
att kränka en person eller grupp av 
människor med någon form av funk-
tionsnedsättning.

• Att staten ansvarar för att fängelse-
domar ska verkställas skyndsamt.

Läs mer om Brottsofferjourens mani-
fest 2022 på brottsofferjouren.se.

Brottsofferjourens manifest 2022 finns i flyer- och 
affischformat att ladda ned från brottsofferjouren.se.

I mitten av maj anordnade 
Brottsoffer jouren Sverige ett samtal 
med rättspolitiska talespersoner från 
samtliga åtta riksdagspartier. Med 
Brottsofferjourens manifest som 
utgångspunkt diskuterades viktiga 
brottsofferpolitiska frågor under 
ledning av journalisten Åsa Erlands-
son. Samtalet sändes live och kan 
ses i efterhand på Brottsofferjouren 
Sveriges youtube-kanal. 

BOJ bjöd in till  
politikersamtal

Brottsofferjourens politikersamtal samlade samtliga riksdagspartier. Från vänster syns Åsa Erlandsson, mo-
derator, Andreas Carlson, Kristdemokraterna, Fredrik Lundh Sammeli, Social demokraterna, Gudrun Nordborg, 
Vänsterpartiet, Johan Hedin, Centerpartiet, Johan Forssell, Moderaterna, Juno Blom, Liberalerna, Martin 
Marmgren, Miljöpartiet och Tobias Andersson, Sverigedemokraterna.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

FOTO ANDERS NYLÉN/BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE
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Brottsofferjouren

Till minne: Rune Andreasson
FOTO ARKIV/BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

Rune Andreasson, Vänersborg, 
har avlidit i en ålder av 75 år.

Rune Andreasson var Brottsoffer
jourens poliskontakt i Vänersborg
Dalsland och det var tack vare 
honom som ärendeförmedlingen till 
jouren tog fart på 1990talet. 

Runes hjärta brann för brotts
offren och när han gick i pension 
fortsatte han som volontär i Brotts
offerjouren. Han började som 
vittnesstödssamordnare vid Väners
borgs tingsrätt, fortsatte som sekre
terare i styrelsen för att slutligen ta 
över ordförandeklubban för jouren 
som då hette BohusNorra Älvsborg 
och omfattade tio kommuner. 

2013 mottog Rune Andreasson 
Brottsofferpriset, ett pris som dåva
rande Brottsofferjourernas Riksför
bund delade ut vartannat år till en 
person vars insatser varit betydelse
fulla för brottsofferarbetet i Sverige.

Vi minns Rune som en eldsjäl, 
alltid positiv och som med bestämd 

Rune Andreasson har genom 
sitt engagemang och sin 
klokhet varit en viktig person 
för Brottsofferjouren såväl i 
rollen som ordförande i sin 
lokala jour som i riksorgani
sationen där han deltagit i ett 
flertal samverkansgrupper 
etc. Han var en sann eldsjäl 
och kommer att vara synner
ligen saknad av alla oss som 
hade förmånen att träffa och 
samarbeta med honom ge
nom åren. Rune Andreasson 
har även uppmärksammats 
för sina insatser när tilldela
des Brottsofferpriset.

SVEN-ERIK ALHEM

FREDRIK MELLQVIST

Rune Andreasson när han tilldelades 
2013 års Brottsofferpris.

och fast hand genomförde det som 
ibland verkade omöjligt. Hans motto 
var att ”allt går att ordna”.  

Rune Andreasson är mycket sak
nad i vår brottsofferjour och vi kom
mer att fortsätta arbeta i hans anda.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

FÖRBUNDSORDFÖRANDE BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

GENERALSEKRETERARE BROTTSOFFERJOUREN SVERIGE

”En sann eldsjäl”

Behöver du informations- eller 
utbildningsmaterial? I Brottsof-
ferjourens webbshop hittar du 
böcker, broschyrer, affischer 
och annat material som du kan 
beställa mot enbart fraktkostnad.

Material för information 
och utbildning

... om Brottsofferjourens arbete? Missa inte 
Brottsofferjouren Sveriges årsberättelse och 
årsredovisning för 2021 som finns att läsa och 
ladda ned på brottsofferjouren.se. 

Vill du veta mer ...
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Aktuellt

FOTO THERESE W
IBERG

Förslag för stärkt  
rätt till skadestånd
Regeringen har lämnat en proposi-
tion med flera förslag för att stärka 
brotts offers rätt till skade stånd 
och deras möjlig heter att få ut sin 
ersätt ning. Bland annat föreslås en 
höjning av nivåerna på kränk nings-
ersätt ning så att den som utsätts 
för ett brott, till exempel rån eller 
våldtäkt, ska få större skade stånd 
än idag. 

Regeringen vill också utvidga 
rätten till kränk nings ersätt ning för 
poliser och andra yrkes grupper 
med särskild beredskap. Dessut-
om föreslås att rätten till ersätt-
ning för efter levande anhöriga ska 
stärkas genom en ny form av ideell 
ersätt ning, en så kallad särskild 
anhörig ersättning. 

– Det är viktigt att få upp rättelse 
för den kränk ning det inne bär 
att bli utsatt för brott. Förslagen 
i proposi tionen handlar om att 
kraftigt höja belop pen brotts offer 
får och om att göra det lättare för 
Krono fogden att utmäta pengar 
hos personer som har skulder till 
brotts offer, säger justitie- och 
inrikes minister Morgan Johans-
son, i ett pressmeddelande. 

Samlad information för människor på flykt
Risken för personer att utnyttjas för 
prostitution, människohandel och 
andra former av våld ökar i samband 
med flyktingströmmar. Jämställd-
hetsmyndigheten har samlat infor-
mation för den som möter människor 
på flykt från invasionen i Ukraina. På 

jamstalldhetsmyndigheten.se finns 
också information på ukrainska, ryska 
och engelska. 

Även Victim Suport Europe har 
samlat information för ukrainska 
medborgare på flykt, sammanställ-
ningen hittas via victimsupport.eu. 

Hot och hat 
drabbar  
civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
har på regeringens uppdrag genomfört den första 
stora kartläggningen av hur hot och hat drabbar 
civilsamhället.

Drygt var femte företrädare för 
civilsamhället har någon gång utsatts 
för våld, skadegörelse, stöld, hot eller 
trakasserier. Det visar en kartläggning 
från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF.

MUCF har, på uppdrag av reger
ingen, genomfört den första stora 
kartläggningen i Sverige av hur 
civilsamhället drabbas av  hat och 
hot. Totalt har 1 705  ideella fören
ingar och registrerade trossamfund 
deltagit i undersökningen.

22 procent uppger att de någon 
gång utsatts för våld, skadegörelse, 
stöld, hot eller trakasserier kopplat 
till deras engagemang i organisatio
nen. 13 procent har utsatts för våld, 
skadegörelse, stöld, hot eller trakas
serier det senaste året.

Mest utsatta är de som uttalar sig 
i hbtqifrågor. 47 procent av dem har 
någon gång råkat ut för trakasserier, 
hot eller våld i samband med att de 
uttalat sig offentligt.

– Många vittnar om att hot och 
hat leder till att de undviker att ut

trycka vissa åsikter offentligt. De 
funderar på att byta eller lämna sina 
uppdrag i organisationen. Det är en 
mycket farlig utveckling för hela 
samhället och ett hot mot demokra
tin, säger MUCF:s generaldirektör 
Lena Nyberg, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att 
få av fallen polisanmäls. Endast 15 
procent har polisanmält den senaste 
händelsen, ofta med förklaringen 
att de inte tror att anmälan kommer 
leda till någon påföljd. 

Rapporten ”Kartläggning av hot och hat 
mot det civila samhället” finns att läsa 
och ladda ned på mucf.se.

fall av dödligt våld kunde konstateras 
under 2021 i Sverige, vilket är 11 färre 
fall än under 2020. Det visar statistik 
från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Under 2021 föll 15 kvinnor och  
4 män offer för våld i en närstående 

parrelation. 

113
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Har du frågor till expertpanelen? Skicka dem till fragaexperten@boj.se. 
Experterna har enbart möjlighet att besvara de frågor som publiceras i 
tidningen. Vi tar oss friheten att korta ned de frågor vi får.

Hur kan  
jag få hela  
skadeståndet?

Fråga: Vad gör jag om gär-
ningsmannen inte betalar 
hela summan på skadestån-
det? Jag har fått en del av 
pengarna, men långt ifrån 
hela. Kan jag ansöka om 
brottsskadeersättning på 
delen som är kvar? 

Svar: Ja, brottsskadeersätt
ning kan lämnas för den del 
av skade ståndet som inte 
betalats. En förutsättning 
är givetvis att du har rätt till 
brottsskadeersättning. Avser 
skadeståndet till exempel en 
sakskada eller ren förmögen
hetsskada är det inte säkert 
att brottsskadeersättning kan 
lämnas. Sådan ersättning läm
nas primärt för personskador 
och kränkning.

ÅSA LUNDMARK BESLUTSFATTANDE JURIST

Måste jag  
vittna trots att 
jag inte vill?

Fråga: Jag såg ett rån för ett 
tag sedan och svarade på 
frågor från polisen om det. 
Vet vilka som gjorde det och 
nu vet de att jag har pratat 
med polisen. Fick brev från 

domstolen, men vill inte gå 
dit. Vad händer om man inte 
kommer för att vittna? Räcker 
det att betala vitet och så kan 
ingen ställa några krav på att 
man ska vittna sedan? 

Svar: Att vittna är en plikt i 
Sverige (vittnesplikt enligt Rät
tegångsbalken 36 kap 1 §) och 
man är skyldig att vittna och 
infinna sig i domstolen när man 
blivit kallad. Om man vägrar att 
infinna sig till domstolen kan 
domstolen besluta om att du 
ska kallas igen och då riskerar 
du ett vite om du inte dyker 
upp. Om du ändå inte infinner 
dig kan domstolen besluta att 
hämta dig med hjälp av polisen. 
Så det räcker alltså inte med  att 
du betalar eventuellt vite utan 
du har en skyldighet att vittna. 
I vissa fall kan du också bli 
skyldig att ersätta vissa rätte
gångskostnader om du uteblir. 
Domstolen gör en prövning av 
betydelsen av ditt vittnesmål 
och om det är nödvändigt för 
målets utgång.

Känner du rädsla att vittna 
kan du ta kontakt med Brotts
offerjouren och få hjälp och 
stöd där. Du kan också kon
takta åklagaren och berätta om 
din rädsla och det kan i vissa 
fall gå att låta dig vittna i de 
tilltalades frånvaro. 

Har de tilltalade hotat dig på 
något sätt begår de ytterligare 
ett brott som heter ”övergrepp 
i rättssak” och det ska du 
anmäla till polisen. De kan då 

göra en bedömning av om det 
finns en hotbild mot dig och 
agera därefter. Lycka till!

EVA ANDERSSON  ADVOKAT

Hur länge  
kommer skulden 
finnas kvar?

Fråga: Min son är dömd att be-
tala skadestånd till en person. 
Skulden ligger hos Kronofog-
den då han inte haft några in-
komster. Han har haft tuffa år 
bakom sig och vi sliter för att 
han ska kunna komma på föt-
ter igen och kunna gå vidare 
i livet. Hur länge kommer 
skulden att finnas med honom 
om han inte kan betala? Kom-
mer den att preskriberas eller 
går den vidare till Brottsoffer-
myndigheten?

Svar: Skulden ligger kvar hos 
Kronofogden så länge brotts
offret inte återkallar den. Om 
hen ansöker om och beviljas 
brottsskadeersättning från 
Brottsoffermyndigheten tar 
myndigheten över kravet på 
din son, och han blir då skyldig 
att betala till myndigheten 
i stället för till brottsoffret. 
Det finns i så fall möjlighet att 
komma överens med Brottsof
fermyndigheten om en av
betalningsplan.

ÅSA LUNDMARK BESLUTSFATTANDE JURIST

Fråga experterna

Åsa Lundmark är 
beslutsfattande 
jurist på Brottsskade-
enheten på Brotts-
offermyndigheten. 
I Tidningen Brottsoffer 
svarar hon på frågor 
om brottsskadeersätt-
ning och skadestånd. 

Eva Andersson är 
advokat. Till vardags 
arbetar hon oftast som 
målsägandebiträde 
där hon hjälper och 
stödjer brottsoffer att 
driva sina mål. Hon har 
också skrivit boken 
”Målsägandebiträdet i 
rättsprocessen”.

FOTO AM
ANDA SÄFSTRÖM

FOTO M
ALIN SUNNA

Anneli Svensson är 
socionom och  
legitimerad psyko-
terapeut. Hon har 
tidigare arbetat inom 
kriminalvården, social- 
tjänsten och med 
RFSL:s stödmottagning. 
Hon har lång erfarenhet 
av brottsofferstödjande 
arbete. 

 FOTO FRIDA OLAUSON
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FOTO AGNES STUBER

FOTO FREDRIK HJERLING 

FOTO SVERIGEDEMOKRATERNA

FOTO M

AGNUS FRÖDERBERG

FOTO SVERIGES RIKSDAG

Brottsofferjourens manifest 2022 innehåller förslag till hur brottsoffers rättig heter kan 
uppfyllas i praktiken. Med utgångspunkt i manifestet har Tidningen Brottsoffer ställt 
tio frågor till riksdagspartiernas företrädare i rättspolitiska frågor. 

Enkät: Yamile Lindgren  Foto: Therese Wiberg

FOTO SVERIGES RIKSDAG

FOTO KRISTDEMOKRATERNA

FOTO AXEL ADOLFSSON 

Fredrik Lundh Sammeli ,ordförande 
 justitieutskottet, Socialdemokraterna.

Martin Marmgren, rättspolitisk  
talesperson, Miljöpartiet.

Tobias Andersson, rättspolitisk  
talesperson, Sverigedemokraterna.

Gudrun Nordborg, suppleant 
 justitie utskottet, Vänsterpartiet.

Juno Blom, ledamot  
justitie utskottet, Liberalerna.

Johan Hedin, rättspolitisk 
 talesperson, Centerpartiet.

Johan Forssell, rättspolitisk  
talesperson, Moderaterna.

Andreas Carlson, rättspolitisk  
talesperson, Kristdemokraterna.

Läs mer om 
brottsofferjourens 

manifest 2022 på 
sid 3 eLler på 

brottsofferjouren.se 



8 Tidningen Brottsoffer nr 2/2022

Valår 2022

Fredrik Lundh Sammeli (S): 
Vi prioriterar konkreta åtgärder 

för att förbättra stödet till brottsoffer. 
Det handlar till exempel om fördubblade 
skadestånd och höjd avgift till brottsof-
ferfonden, men också om satsningar på 
regioner och kommuner som exempelvis 
kan användas till vård och annat stöd 
som brottsoffer kan behöva.

Johan Forssell (M): Brottsof-
ferperspektivet måste stärkas 

i svenskt rättsväsende. Den som har 
utsatts för brott ska alltid kunna räkna 
med ett starkt stöd från samhället. 
Inrättandet av en enhetlig brottsofferlag 
är dock inte en fråga som Moderaterna 
aktivt driver. 

Tobias Andersson (SD): Det 
finns ett värde i en samlad 

lagstiftning när det gäller en viss fråga, 
då det ger en översikt och en lättför-
ståelighet som annars saknas. I detta 
fallet finns istället utgångspunkterna, 
eller samlandet, i respektive institutions 
hantering av brottsoffer under sin del 

i processen. Effekten av att samla alla 
bestämmelser som  berör brottsoffer 
i en lag skulle innebära att de plockas 
ur de andra samlingarna av bestäm-
melser. Det finns dock ett värde i att se 
över lagstiftningen gällande brottsoffer 
när vi ska genomföra förstärkningar av 
brottsoffers trygghet. 

Johan Hedin (C): Centerpartiet 
är positiva till ett sådant förslag. 

En samlad brottsofferlag skulle under-
lätta för alla som har utsatts för brott att 
få det stöd som de behöver – vilket är en 
väldigt viktig fråga för oss.

Gudrun Nordborg (V): Vi tror 
faktiskt inte att en särskild lag är 

den bästa lösningen eftersom brottsof-
ferpolitiken är spridd över så många 
områden och behöver aktualiseras i vitt 
skilda situationer. Däremot lägger vi i 
riksdagen regelbundet motioner med 
förslag om att stärka brottsoffers rättig-
heter. Det finns brister som beror dels på 
luckor i lagstiftningen, dels på problem 
med tillämpningen av gällande lagar och 

rutiner. Därför behövs förutom vissa 
lagändringar även utbildningsinsatser 
för att i praktiken uppnå välfungerande 
stöd och skydd för brottsoffer i Sverige. 

Vi menar också att frågor om bemö-
tande är väldigt viktiga för brottsoffren 
och för deras möjlighet att medverka så 
att rättssäkerheten stärks i hela rätts-
kedjan. Bemötande byggt på kompetens 
är också avgörande för att socialtjänsten 
liksom hälso- och sjukvårdens insatser 
ska kunna fungera väl. 

Andreas Carlson (KD): Vi vill 
stärka brottsoffrets ställning i 

svensk lag, men vi har inte tagit ställning 
skarpt för en samlad brottsofferlag. Vi 
delar dock åsikten att det är ett problem 
att brottsoffers rättigheter är så pass 
utspridda och att praxis skiljer sig åt för 
exempelvis stöd till brottsofferjourer 
och stöd till brottsoffer. Detta måste 
ordnas. Brottsoffer måste få allt stöd de 
kan få för att få upprättelse och kunna 
gå vidare efter att ha blivit utsatta.

Juno Blom (L): Det är ett intres-
sant förslag. Vi har hittills inte 

drivit frågan i riksdagen, men om en 
samlad lagstiftning skulle underlätta för 
brottsoffren är det en idé som vi gärna 
tittar vidare på.

Martin Marmgren (MP): Vi är 
mycket positiva till förslaget. 

Att stärka brottsoffers rättigheter är en 
nyckelfråga för Miljöpartiet. Alla brotts-
offer måste få det stöd de har rätt till. 
För att kunna hävda sina rättigheter 
måste man känna till dem och förstå 
dem. Just nu är reglerna utspridda och 
kan vara svåra att få grepp om, även 
för yrkesverksamma. En samlad lag 
skulle innebära ett förtydligat brotts-
offerperspektiv och underlätta för såväl 
enskilda människor som myndigheter 
och organisationer som arbetar med 
brottsoffer.

I Sverige finns idag ingen lag där alla brottsoffrets 
rättigheter finns samlade – de är i stället spridda 
över olika lagar och förordningar som tillkommit 
vid olika tidpunkter med olika syften och riktar sig 
till olika mottagare. Brottsofferjouren anser därför 
att det bör inrättas en enhetlig brottsofferlag. Hur 
ställer sig ditt parti till det förslaget?

1. En enhetlig brottsofferlag 

 En samlad lag skulle innebära ett förtydligat 
brottsofferperspektiv och underlätta för såväl 

enskilda människor som myndigheter och organisa
tioner som arbetar med brottsoffer.
Martin Marmgren, Miljöpartiet.
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2. EU:s  
brottsofferdirektiv 
Hur ska EU:s Brottsofferdirektiv 
från 2012 bli implementerat fullt 
ut? 

Johan Forssell (M):  Moderater-
nas uppfattning är att riksdagen 

har beslutat om de lagändringar som 
krävs för att genomföra brottsofferdirek-
tivet i samband med att prop. 2014/15:77 
Genomförande av brottsofferdirektivet 
antogs 2015. 

Med detta sagt vill Moderaterna göra 
mycket annat för att stärka brottsoffer-
perspektivet. Bakom varje polisanmälan 
finns, typiskt sett, någon som har utsatts 
för våld eller hot eller en kränkning av 
något slag. Någon kan ha drabbats av 
fysiska såväl som psykiska skador som 
tar tid att bearbeta och återhämta sig 
från. Andra lider av såväl praktiska som 
ekonomiska problem. Det är många 
som drabbas av ett brott: dels den som 
utsätts, dels anhöriga och vänner till 
offret. Detsamma gäller gärningsmän-
nens familjer som hamnar i en utsatt 
situation. Ibland finns även barn med i 
bilden. I de fall brott inte kan förebyggas 
måste samhällets resurser rikta in sig på 
att minska brottets skadeverkningar och 
att hjälpa de brottsdrabbade. Ekonomisk 
ersättning är en viktig del i detta arbete.

Tobias Andersson (SD): Värdet 
i stöd till brottsoffer finns oaktat 

om det står i unions rättsliga rättsakter 
eller inte. Sverige måste ta ett helhets-
perspektiv gällande brottsoffers trygghet, 
vittnens trygghet innan, under, och efter 
rättegångar. Stöd ska finnas tillgängligt, 
säkerheten garanteras och tryggheten 
stärkas. 

Johan Hedin (C): Sverige har 
implementerat Brottsoffer-

direktivet, men det finns utrymme för 
förbättringar. I första hand anser vi att det 
behövs utbildningsinsatser inom såväl 
myndigheter som socialtjänst för att höja 
kunskapen om brottsoffers rättigheter. 
Detta för att få en bättre samverkan 
mellan aktörer som kommer i kontakt 
med brottsoffer så att dessa kan få det 
stöd som de behöver. Dessutom anser 
vi att hänsyn till brottsoffers rättigheter 
i högre utsträckning än idag måste ges 
företräde mot gärningspersonens. En 
central aspekt av detta är exempelvis 
vistelseförbud som bör tillförse de 
brottsdrabbades intresse att inte behöva 
konfronteras med sin förövare under 
strafftiden. Således borde de områden 
som beläggs med sådana vistelseförbud 
vara större än den omedelbara närheten 
kring ett brottsoffers bostad.

Gudrun Nordborg (V): Vänster-
partiet anser att Sverige inte bör 

nöja sig med att leva upp till direktivets 
miniminivå, utan bör ha en högre ambi-
tion och göra mer för att säkerställa 
brottsoffers rättigheter. Vi har föreslagit 
att regeringen ska ta ett helhetsgrepp 
kring frågan om hur EU:s brottsoffer-
direktiv på bästa sätt ska implementeras 
och följas i Sverige. Vi kan se att imple-
menteringen brister bland annat när 
det gäller barns rättigheter, brottsoffer 
med särskilda behov som till exempel 
funktionsnedsättning, bemötandefrågor 
och information till brottsoffer. 

Andreas Carlson (KD): Ett spe-
cialiserat brottsofferstöd för vissa 

brott så som sexualbrott är en viktig del 
i detta. Ett annat som ni nämner i frågan 
ovan är att samla brottsoffers rättigheter i 
en egen lag.

Juno Blom (L): Som starka EU-
vänner vill vi självklart att Sve-

rige lever upp fullt ut till den lagstiftning 
som Europas länder enats om. En viktig 
fråga är att säkerställa målsägandens 
rätt till hjälp och stöd från stödverk-
samheter, och att det sker i hela landet. 
De ideella brottsofferjourerna liksom 
kvinno- och tjejjourer och motsvarande 
verksamheter gör här ett ovärderligt 
arbete. Vi vill att alla kommuner ska ha 
samarbete med en lokal brottsofferjour, 
vare sig den finns inom kommunen eller 
i närområdet.

Martin Marmgren (MP): 
Direktivet genomsyras av ett 

brottsofferperspektiv, något som Miljöpar-
tiet tycker behöver förstärkas på många 
håll i lagstiftning, policys och riktlinjer. 
Regeringen bör ta ett helhetsgrepp 
kring hur EU:s brottsofferdirektiv ska 
implementeras i Sverige, och det finns 
flera förbättringsområden. En enhetlig 
brottsofferlag, som Brottsofferjouren 
föreslår, är ett bra steg i rätt riktning.

Enligt direktivet har brottsoffer rätt 
till skydd från upprepad viktimisering, 
hot och vedergällning. En särskilt utsatt 
grupp i Sverige är våldsutsatta kvin-
nor och barn som lever med skyddade 

Vi vill att alla kom
muner ska ha sam

arbete med en lokal 
brottsofferjour, vare sig 
den finns inom kommun
en eller i närområdet.
Juno Blom, Liberalerna.

Valår 2022
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personuppgifter. I Jämställdhetsmyn-
dighetens senaste rapport (mars 2022) 
framkommer oroväckande uppgifter 
om bristande skydd. För att förbättra 
skyddet behövs nationella riktlinjer 
för hur ärendena ska hanteras och den 
våldsutsatta behöver snabbt få tillgång 
till en kontaktperson som kan samordna 
stödinsatser från myndigheter och 
civilsamhället. Vi vill också att det ska bli 
lättare att få fingerade personuppgifter 
och att myndigheterna blir bättre på att 
inte röja känsliga personuppgifter. 

Ett brottsoffer har enligt direktivet 
rätt att få relevant information vid första 
myndighetskontakten, rätt att förstå 
informationen och att själv bli förstådd. 

Myndigheter och organisationer bör till-
handahålla informationsmaterial om vil-
ket stöd som finns. Materialen ska vara 
tillgängliga på de vanligaste språken 
och rätten till tolk måste säkerställas 
vid myndighetskontakter. Det krävs mer 
kunskap hos myndigheter när det gäller 
bemötande och behov hos grupper med 
särskilda behov, såsom barn, personer 
med funktionsnedsättningar och perso-
ner som utsatts för sexuellt våld. 

Enligt direktivet ska medlemsstaterna 
verka för åtgärder som uppmuntrar 
förövarna att ge lämplig ersättning till 
brottsoffer. I Sverige får alltför många 
brottsoffer inte den ersättning de har rätt 
till och många behöver kämpa för att få 

Tobias Andersson (SD): Brotts-
offer, vittnen och anhörigas trygg-

het både under och efter rättsprocessen 
är av oerhörd vikt. Deras trygghet beror 
både på hur och när de tvingas ställas 
framför förövaren, men även förövarens 
medhjälpare och andra som lägger sig i 
och stör rättegångar. Möjligheten att vitt-
na anonymt ska införas, vittnesskyddet 
utökas, och kontrollen över permissioner 
skärpas. Straffen för andra att påverka 
rättegången måste höjas och kontrollen 
över domstolsförfarande stärkas. 

Johan Hedin (C): De personer 
som drabbats av brott måste 

Vad behöver göras för att säker
ställa att det under hela det 
rättsliga förfarandet ska fin
nas ett bemötande som skapar 
trygghet och tillit för brottsoffer, 
vittnen och anhöriga?

3. BEmötande 

bemötas med respekt och professio-
nalitet och få stöd i att kunna gå vidare. 
Alla brottsoffer har rätt att få del av ett 
bra och professionellt stöd, oavsett var i 
landet hen bor. Att det exempelvis finns 
utredare med särskild kompetens för 
barnförhör ska inte vara beroende av var 
i landet man bor.

Centerpartiet har länge ansett att det 
ska vara möjligt för åklagaren att fatta 

ett eget beslut om att väcka bevistalan, 
utan att någon begäran om detta fram-
ställs. Enligt vår mening bör bevistalan 
regelmässigt också väckas i de fall 
det handlar om dödligt våld eller grova 
sexual brott. Detta av respekt för brotts-
offret som har ett berättigat intresse 
av att få händelsen utredd, men också 
med hänsyn till att även den unge som 
misstänks för gärningen kan ha ett starkt 
intresse av en utredning för att rentvå sitt 
namn från felaktiga anklagelser.

Vidare är det otillfredsställande att 
brottsoffer själva ska behöva utkräva 
skadestånd av förövare. Centerpartiet vill 
därför att systemet med såväl kränk-
ningsersättning som skadeståndsersätt-
ning ses över. Personer som drabbats 
av grova våldsbrott, eller anhöriga till 
våldsdödade, bör utöver information 
också erbjudas stöd när en gärningsper-
son får permissioner eller friges. Center-
partiet anser också att närstående till en 
person som blivit våldsdödad ska kunna 
vara berättigade till kränkningsersättning 
för den upprördhet, sorg och kränkning 
av sinnesfriden som kan följa när en nära 
anhörig har dödats genom brott.

det. Detta under den första tiden efter ett 
brott, som ofta kan vara väldigt påfres-
tande. Det är oacceptabelt. Den svenska 
staten bör ta ett helhetsansvar för 
skadestånd och brottsskadeersättning, 
så att ingen som utsatts för till exempel 
misshandel eller våldtäkt ska bli utan 
ersättning (det ska dock inte gälla egen-
domsbrott). Staten behöver vara betydligt 
mer aktiv i indrivningsprocessen, så att 
ansvaret lyfts från brottsoffret. 

Fredrik Lundh Sammeli (S): 
Brottsofferdirektivet från 2012 

genomfördes i svensk rätt 2015 genom 
lagändringar gällande bland annat mål-
sägandens rätt till tolk och information. 
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Gudrun Nordborg (V): Det finns 
problem inom hela rättsväsendet 

när det gäller bemötandet av brottsoffer. 
Detta är särskilt tydligt och allvarligt vad 
gäller bemötandet av offer för sexual-
brott, men brister finns också i mötet 
med de kvinnor och barn som utsatts för 
mannens eller pappans våld. För Vänster-
partiet framstår det som en självklarhet 
att kvinnan ska få ett respektfullt och 
empatiskt bemötande från polis och åkla-
gares sida vid förhör och andra kontakter 
samt under rättegången. Vidare att kvin-
nan i ett tidigt skede måste få information 
om möjligheten att få relevant stöd under 
rättsprocessen i form av målsägande-
biträde, brottsofferstödjare eller skyddat 
boende och löpande återkoppling om vad 
som händer under utredningen. 

Vi driver sedan länge frågan om att 
hela rättskedjan ska kompetensut-
vecklas. Vi satsade därför 30 miljoner 
kronor i vår budgetmotion för 2021 på 
ett femicidpaket för polis, åklagare och 
domare i syfte att mäns våld mot kvinnor, 
sexköp och människohandel för sexuella 
ändamål ska hanteras med ökad vålds-
kompetens, rättssäkerhet och seriositet 
i hela rättskedjan. Vi har även föreslagit 
att man ska samla specialistkompetens 
kring vuxna som utsatts för sexuella över-
grepp och/eller våld i nära relation med 
barnahusen som modell. Där kan för-
undersökningen samordnas med andra 
insatser av behandlande karaktär. Och 
vi har motionerat om att barnahusen ska 
vidareutvecklas så att de blir fler så att 
de finns att tillgå för barn över hela landet 
och kan erbjuda likartad kompetens.

Vittnen är liksom målsäganden 

viktiga som bevispersoner. Information 
till vittnen om deras betydelse och om 
vilket stöd de kan få behöver prioriteras 
ytterligare. Verksamheten med vittnes-
stöd inför deras medverkan i rättegång 
behöver garanteras. I allvarligare mål 
med hotbild behövs ytterligare insatser 
för att om möjligt erbjuda skydd. 

Anhöriga har länge varit tämligen 
frånvarande i brottsofferpolitiken. De 
är nämnda bland de som socialtjänsten 
har ett ansvar för att stödja enligt den så 
kallade brottsofferparagrafen i social-
tjänstlagen. När brott fått dödlig utgång 
har nära anhöriga rätt till skadestånd 
och brottsskadeersättning. En nära 
anhörig har ibland tillåtits agera och 
plädera i rättssalen. Barnfridsbrottet 
kan ses som en utveckling av anhörig-
positionen genom att barn som bevitt-
nat brott av och mot en närstående 
numera är brottsoffer med målsägande-
position.    

  
Andreas Carlson (KD): Dels 
genom att Polisen direkt vid 

kontakt med brottsoffer, vittnen och 
anhöriga ser till att de får kontakt med 
stödfunktioner. Dels genom att kom-
munerna har skyldighet att finansiera 
brottsofferstöd och att de tecknar fler 
idéburna offentliga partnerskap.

Juno Blom (L): Till att börja 
med behöver brottsoffrens, 

vittnenas och deras anhörigas trygghet 
säkras i rättsprocessen. Allmänhetens 
tillgång till adress- och kontaktuppgifter 
behöver begränsas eftersom dessa 
kan användas för hot och påverkan. 
Vittnesskyddet behöver byggas ut. Alla 
domstolslokaler ska vara utformade så 
att det aldrig uppstår en situation då 
den målsägande eller vittnet tvingas 
möta den åtalade eller dennes kamrater 
utanför rättssalen. Det handlar också 
om bemötandefrågor och om god kom-
petens hos rättsväsendets person i hela 

Vi driver sedan 
länge frågan om att 

hela rättskedjan ska 
kompetensutvecklas. 
Gudrun Nordborg, Vänsterpartiet.

processen, från brottsanmälan och fram 
till lagakraftvunnen dom och därefter.

En fråga av särskild betydelse är att 
vittnes- och brottsofferstödet integreras 
på ett naturligt sätt i polisens lokala 
operativa arbete. Personal i yttre tjänst 
behöver ha del av underrättelseinforma-
tion som gör att de kan stötta vittnen 
eller brottsoffer i sitt arbete. Det kan till 
exempel handla om att en potentiellt 
hotfull grupp personer samlas utanför en 
adress där ett vittne eller ett brottsoffer 
bor. I dessa lägen behöver poliser i yttre 
tjänst ha information om vittnets eller 
brottsoffrets situation, och agera till stöd 
för honom eller henne.

Martin Marmgren (MP): Det är 
viktigt med mer forskning och 

uppföljning om hur brottsoffer, vittnen 
och anhöriga upplever att de blir bemötta 
och vad bemötandet betyder för dem. 
På så sätt kan vi säkerställa att rätts-
systemet möter de behov som finns. För 
vissa grupper kan det behövas särskilda 
utbildningar för de som arbetar med dem 
till vardags. Yrkesverksamma som möter 
barn bör utbildas om barnkonventionen 
och hur man kan prata med barn. 

Det behövs också barnvänlig informa-
tion, till exempel om vad som händer när 
en förälder har utsatts för brott. Liknande 
insatser kan göras för till exempel de 
som möter kvinnor eller hbtqi-personer 
som utsatts för våld och personer med 
funktionsnedsättningar. I grunden handlar 
det om att ställa krav på en hög lägstanivå 
av bemötande inom alla delar av rätts-
väsendet. Det kräver både att dessa frågor 
prioriteras på ledningsnivå och att det 
finns användbara system för uppföljning 

Alla brottsoffer har 
rätt att få del av ett 

bra och professionellt 
stöd, oavsett var i landet 
hen bor. 
Johan Hedin, Centerpartiet.
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och återkoppling. Miljöpartiet vill se en 
konstruktion motsvarande “Lex Sarah” 
för rättssystemets aktörer, där man kan 
systematisera organisatoriskt lärande när 
något går fel – på samma sätt som redan 
är möjligt inom vården och socialtjänsten.

Fredrik Lundh Sammeli (S): 
Såväl brottsoffer som vittnen 

och anhöriga ska känna trygghet under 
rättsprocessen. För det krävs att alla 
aktörer som möter brottsoffer och vittnen 
har kunskap om och den information som 
krävs för att brottsoffer ska få det skydd, 
stöd och bemötande som de har rätt till. 
Informationen som ges från myndigheter 
och civilsamhällets organisationer behö-
ver även anpassas till olika behov och utgå 
från personens aktuella situation. Varje del 
av rättskedjan måste dessutom ta ansvar 
för och prioritera verksamheten för att 
skapa trygghet och tillit hos brottsoffer. 

De ideella vittnesstödsverksamheter som 
finns i hela landet är ytterligare ett sätt att 
ge stöd och hjälp till vittnen och måls-
ägande i samband med en rättegång. 

Johan Forssell (M): Modera-
terna vill genomföra en total 

översyn av stödet till brottsoffer samt 
införa en koordinerande funktion. I 
dagsläget finns inte någon instans som 
har ett samlat ansvar för vittnens och 
brottsoffers trygghet. Inom var och en av 
Sveriges sju polisregioner finns en sär-
skild brottsoffers- och personsäkerhets-
enhet, men därutöver har varje kommuns 
socialtjänst ansvar för personer som be-
höver skyddat boende inom kommunen. 
Detta uppdelade ansvar, på i praktiken 
hundratals olika händer, riskerar att få till 
följd att personer faller genom maskorna 
i nätet. Forskning vid Örebro universitet 
visar att det finns ett tydligt behov av 

Moderaterna vill 
genomföra en total 

översyn av stödet till 
brottsoffer samt införa 
en koordinerande  
funktion. 
Johan Forssell, Moderaterna.

Hur vill ni se till att brottsoffer, 
vittnen och anhöriga ska få god 
tillgång till information om sina 
rättigheter samt få ett med
mänskligt stöd av hög kvalitet?

Johan Hedin (C): Centerpartiet 
understryker vikten av tillgången 

av information för brottsoffer, vittnen, 
och anhöriga. Vi har tidigare bland annat 
verkat för att det ska inrättas en brotts-
offerportal med samlad information 
riktad till dem som har utsatts för bedrä-
gerier och IT-brott, en sådan portal skulle 

kunna utökas och bli mer enhetlig med 
exempelvis en samlad brottsoffer lag.

Gudrun Nordborg (V): Vän-
sterpartiet ser positivt på 

domstolarnas pågående arbete med 
bemötandefrågor. Vi anser till exempel 
att det är viktigt att kallelsen till förhand-

ling innehåller information om var parter 
och vittnen kan söka stöd och hjälp inför 
den kommande processen. Vidare är 
utformningen av själva lokalerna central 
för att bygga in trygghet för målsägande 
och vittnen. Målsägande och vittnen 
ska inte behöva dela väntrum med 
tilltalade. Detta behöver särskilt beaktas 
vid nybyggnationer och renoveringar. Vi 
anser att möjlighet att delta i rättegång 
på distans regelmässigt bör erbjudas vid 
situationer där målsägande och vittnen 
av olika anledningar inte vill delta på 
plats i rättegångssalen.

Andreas Carlson (KD): Vi 
behöver samla kunskapen om 

stöd till vittnen, brottsoffer och anhöriga 
så att alla får tillgång till samma stöd 
inom hela landet. Ett problem är att olika 
instanser endast känner till sin del och 
inte helheten. Polisen kan informera, 
men i en situation där ett vittne eller 

en enda kanal för att nå stöd, i stället för 
att slussas runt i systemet mellan olika 
instanser. Därför vill vi inrätta en nationell 
enhet inom Polisen som ska ha ett samlat 
ansvar för vittnesskyddsverksamheten i 
hela landet. Enheten ska vara ansvarig för 
samordning av Polisens och socialtjäns-
tens insatser och fungera som kontakt-
punkt för den som utsatts för brott eller 
bevittnat ett brott och som behöver stöd. 
Den nationella enheten ska även fungera 
som ett kompetenscentrum för frågor om 
vittnesskydd och brottsoffers trygghet.

4. Stöd och  
information
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brottsoffer är uppjagade efter vad de 
nyss varit med om är det inte säkert att 
det innebär att denne kan ta till sig infor-
mationen. När behovet av stöd uppkom-
mer kan informationen vara bortglömd. 
Stöd ska inte bara informeras om, det 
måste också förmedlas.

Juno Blom (L): Det behövs ett 
systematiskt stöd från polis 

och åklagare till brottsoffer. Samarbetet 
mellan polis, socialtjänst och civilsam-
hälle såsom brottsofferjourer behöver 
fördjupas. Tidig information i samband 
med brottsanmälan är av största vikt.

Martin Marmgren (MP): Det är 
viktigt med mer forskning och 

uppföljning om hur brottsoffers möjlig-
heter att tillvarata sina rättigheter ser ut 
idag, så att vi säkerställer att samhällets 
stödinsatser verkligen fungerar. Mer 
kunskap behövs särskilt om grupper 
som befinner sig i olika typer av ut-
satthet, såsom barn, människor med 
funktionsnedsättning, hbtqi-personer 
och kvinnor som utsätts för våld med 
mera. Även anhörigas perspektiv är av 
stor vikt. Utifrån den kunskap som tas 
fram kan utbildningar genomföras med 
yrkesverksamma för att säkerställa god 
kvalitet. Vi vill också att anhöriga till per-
soner som utsatts för till exempel vålds- 
och sexualbrott och vårdnadshavare för 
brottsutsatta barn ska få kontakt med 

stödverksamhet så snabbt som möjligt. 
Det kan göras genom förtydliganden i 
förundersökningskungörelsen.

Fredrik Lundh Sammeli (S): 
För att brottsoffer ska få ett 

bättre bemötande måste yrkesverk-
samma och ideella som möter brottsof-
fer och vittnen ha kunskap om deras 
rättigheter och vilket skydd och stöd 
samhället kan erbjuda. Det gäller inte 
minst Polismyndigheten som ofta är den 
första verksamhet som ett brottsoffer 
kommer i kontakt med. Men även andra 
myndigheter och organisationer som 
möter brottsutsatta och vittnen ska ge 
information utifrån behov. 

Via Brottsoffermyndigheten ges 
möjlighet för olika organisationer att 
utveckla stödet till brottsoffer och 
vittnen, bland annat genom kompetens-
utveckling. Brottsoffermyndigheten har 
dessutom en viktig roll i att ge direkt 
information till brottsoffer och vittnen 
om deras rättigheter, bland annat genom 

en lättillgänglig webbaserad brottsoffer-
guide. 

Johan Forssell (M): Utöver 
det som framgår av svaret på 

föregående fråga vill Moderaterna se en 
noggrannare återkoppling till brottsof-
fer. Den som utsatts för ett brott ska 
få den information som behövs med 
anledning av brottet samt om vilket 
stöd som finns tillgängligt. Polisen har 
redan i dag en viss skyldighet att bistå 
med information, men vi ser ett behov 
av att ytterligare förbättra informatio-
nen och ge tydligare återkoppling om 
utredningen. Om en förundersökning 
läggs ner ska polisen tydligt redogöra för 
vilka åtgärder som vidtagits och motiven 
till att ärendet läggs ner. Moderaterna 
anser att större fokus ska riktas mot 
brottsoffren och ta hänsyn till det 
lidande de tvingats utstå, i stället för att 
som i dag primärt ta sin utgångspunkt 
i gärningsmannens perspektiv. Därför 
vill vi stärka brottsofferperspektivet i 
svenskt rättsväsende.

Tobias Andersson (SD): Till-
gången till målsägandebiträden 

är grunden i stödet till de som utsatts för 
brott, och i förlängningen även de anhö-
riga. I besparingsiver villkorades rätten 
till målsägandebiträden, något som 
måste ändras tillbaka. Samhället ska stå 
på brottsoffrets och de anhörigas sida.

Vi behöver samla 
kunskapen om stöd 

till vittnen, brottsoffer 
och anhöriga så att alla 
får tillgång till samma 
stöd inom hela landet.
Andreas Carlson, Kristdemokraterna.

Hur anser ni att en väl fung
erande nationell förmedling av 
brottsoffer från polisen till stöd
verksamhet ska etableras?

Gudrun Nordborg (V): Vi ser 
allvarligt på att antalet förmed-

lade ärenden från polisen till Brotts-
offerjouren har sjunkit. På flera håll 
fungerar polisens förmedling bra, men 
ambitionsnivån och förutsättningarna 
måste generellt sett höjas för att alla 
brottsutsatta ska ha lika goda möjlighe-
ter till stöd oavsett var i landet de bor. Vi 
vill ändra i förundersökningskungörelsen 

5. förmEdling
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så att det tydligt framgår att polisens 
uppgift att informera målsäganden om 
stödmöjligheter är obligatorisk.

Andreas Carlson (KD): Det är 
viktigt att det finns ett stöd som 

inte varierar mellan olika delar av landet. 
Eftersom polisen är en nationell myndig-
het är det mest lämpat att de får ta fram 
riktlinjer för hur förmedling av stöd ska 
bli fungera. Detta bör ske i samråd med 
SKR som har informationen om vilket 
stöd som finns i varje kommun. SKR bör 
också arbeta för en enhetlighet i det 
stöd som kan erbjudas.

Juno Blom (L): Oavsett om 
själva förmedlingen sker på 

lokal eller central nivå tror vi att det är 
A och O att detta förankras i ett fung-
erande samarbete på lokalplanet. Därför 
är det viktigt att det finns ett samarbete 
inte bara mellan polis och stödverksam-
het, utan också mellan kommunerna och 
stödverksamheterna, i alla kommuner.

Martin Marmgren (MP): Ett 
nära samarbete mellan polisen 

och de olika stödverksamheter och 
insatser som finns i samhället, såsom 
brottsofferjouren och socialtjänsten, 
är viktigt. Tiden mellan anmälan och 
stödinsats måste bli så kort som möjligt 
för att verkligen finnas till hands för den 
som behöver det. Vi vill särskilt förbättra 
myndighetssamverkan när kvinnor är på 
väg att bryta från destruktiva relationer. 
“En väg in” till samhällets stöd behövs, 
så att kvinnor har en kontakt som snabbt 
kan vägleda henne vidare till de olika 
system som finns. Här måste ett väl 
strukturerat och effektivt samarbete ske 
mellan bland annat polis, socialtjänst 
och civilsamhället.

Fredrik Lundh Sammeli (S): 
Polismyndigheten har ett tydligt 

ansvar för att informera brottsoffer om 
deras rättigheter och möjligheter till stöd. 
Dessutom hjälper polisen till med att för-
medla kontakt med stödorganisationer.

Johan Forssell (M): Svaret är 
delvis detsamma som under fråga 

nr 3, det vill säga inrättandet av en natio-
nell enhet inom Polisen som bland annat 

Brottsofferjouren menar att det idag alltför ofta går orimligt lång tid 
mellan det att dom fallit och gärningspersonen börjar avtjäna sitt 
straff. Större hänsyn måste tas till brottsoffret, som i sin vardag kan 
komma att konfronteras med den dömde gärningspersonen som 
alltjämt är på fri fot. Hur vill ni se till att fängelsedomar ska kunna 
verkställas mer skyndsamt?

6. Straff 

Andreas Carlson (KD): Vi delar 
den åsikten helt och hållet. 

Vi vill minska tiden från att dom fallit 
till straffet börjar avtjänas så mycket 
det bara är möjligt. Att inställelse-
tiden är 75 dagar är ett misslyckande 

för regeringens förmåga att bygga ut 
svensk kriminalvård. Det viktigaste för 
att minska den tiden är att det finns nog 
med platser tillgängliga över hela landet. 

Det behöver också finnas häktnings-
platser lediga så att personer kan häktas 

i väntan på plats på anstalt i högre 
utsträckning.

Juno Blom (L): Vi delar den 
analysen och är pådrivande för 

att bygga ut antalet anstaltsplatser. Det 

ska fungera som kontaktpunkt för den som 
utsatts för brott eller bevittnat ett brott och 
som behöver stöd. Därutöver vill Mode-
raterna också öka likvärdigheten i stödet 
till brottsoffer över hela landet. Brottsof-
ferjourernas förutsättningar att hjälpa 
brottsutsatta är olika i olika delar av landet. 
Eftersom en stor del av arbetet utförs på 
ideell basis är de beroende av ekonomiskt 
stöd från kommunerna. Ett professionellt 
bemötande av alla brottsoffer är viktigt, 
oavsett var man bor. Moderaterna vill där-
för att en nationell handlingsplan tas fram 
för att förbättra likvärdigheten i stödet till 
brottsoffer över hela landet.

Tobias Andersson (SD): Att ge 
brottsoffer effektivt stöd så snart 

som möjligt måste vara prioriterat. Exakt 
hur en sådan ordning ska se ut måste 
dock utredas för att undvika särlösningar 
och administrativa hinder.

Johan Hedin (C): Polisen måste 
ha en tydlig instruktion om att 

de ska informera brottsoffer om det stöd 
som finns att få, något som av oklara skäl 
inte sker i tillfredställande grad i dag.
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Den socialdemokra
tiska regeringen 

har under flera år för
stärkt Kriminalvårdens 
budget för att kraftigt öka 
antalet platser.
Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna.

är skriande brist på platser i dag, och 
vi har öronmärkt pengar för att skynda 
på utbyggnaden. Det behövs både för 
brottsoffrens skull och för en fungeran-
de kriminalvård.

Martin Marmgren (MP): Det 
är oerhört viktigt att korta ned 

tiden mellan en fällande dom och när 
den dömde börjar avtjäna sitt straff. 
Att tvingas möta sin förövare kan vara 
väldigt traumatiskt och försvåra proces-
sen att bearbeta det som hänt. Det kan 
också finnas en risk för återfall i brott, en 
mycket allvarlig konsekvens av att straf-
fet dröjer. Även om det kan finnas skäl 
att avvakta, såsom hög beläggningsgrad 
på anstalterna, bör utgångspunkten vara 
en så kort väntetid som möjligt. 

Ett naturligt sätt att verkställa fler 
straff snabbare är att utöka antalet 
platser på landets anstalter, så att fler 
får plats. Samtidigt bör det finnas en 
strukturerat metod för att differentiera 
mellan olika brott. Det betyder att vid 
fall där det inte finns en risk för återfall 
eller omständigheter som kan påverka 
brottsoffer negativt, bör straffet i högre 
grad avtjänas med till exempel fotboja 
och inte ta anstaltsplatser i anspråk. 
Omvänt bör anstaltsplatser användas 
i högre grad i fall där detta bidrar till 
trygghet för brottsoffer, deras anhöriga 
och vittnen.

Fredrik Lundh Sammeli (S): 
Tiden mellan att domen fallit 

och fängelsestraffet påbörjas ska själv-

Vi måste även lösa 
bristen här och nu, 

och då är hyrandet av 
anstaltsplatser utomlands 
lösningen, dessutom ska 
utländska medborgare i 
högre utsträckning avtjä
na sina straff i hemlandet.
Tobias Andersson, Sverigedemokraterna.

klart vara så kort som möjligt. Den som 
är häktad börjar som regel avtjäna sitt 
straff utan att först tillbringa någon tid 
i frihet. För att korta tiden mellan dom 
och straff måste det finnas tillräckligt 
många fängelseplatser. Den socialdemo-
kratiska regeringen har under flera år 
förstärkt Kriminalvårdens budget för att 
kraftigt öka antalet platser.

Johan Forssell (M): Modera-
terna vill se kortare tid mellan 

dom och verkställighet. Det är viktigt att 
straff verkställs så snart som möjligt ef-
ter det att domen vunnit laga kraft. Trots 
det verkställs ett fängelsestraff normalt 
först tre månader efter att domen har 
vunnit laga kraft. I den nya strafftids-
lagen ges den dömde rätt att påbörja 
verkställigheten av ett fängelsestraff 
på egen begäran om straffet är verk-
ställbart. En sådan rättighet är bra, men 
skyndsamhet mellan dom och verkstäl-
lighet bör vara utgångspunkten för alla 
som döms till fängelse. För att förtydliga 
detta vill Moderaterna ändra lagen så 
att det framgår att verkställigheten ska 
påbörjas så snart som möjligt. Kriminal-
vården bör ges i uppdrag att arbeta för 
att påtagligt förkorta tiderna mellan dom 
och verkställighet.

Tobias Andersson (SD): Främst 
handlar det om att tidigare och 

nuvarande regering inte börjat bygga i 
tid, utan först när krisen är ett faktum. 
Åtgärder som vidtas nu måste både vara 
provisoriska och framåtsyftande. Att 
börja bygga nya anstalter är ena delen 
och kan lösa problemen på sikt. Vi måste 
även lösa bristen här och nu, och då är 
hyrandet av anstaltsplatser utomlands 
lösningen, dessutom ska utländska 
medborgare i högre utsträckning avtjäna 
sina straff i hemlandet. Med vår politik 
hade brottsoffer aldrig behövt oroa sig 
att möta sin fängelsedömda förövare på 
gatan direkt efter rättegången. 

Johan Hedin (C): För det första 
är det viktigt att förundersök-

ning och följande rättsprocess faktiskt 
genomförs för att gärningspersoner 
ska kunna lagföras och brottsoffer ska 
kunna få upprättelse. Det är inte rimligt 
att en så stor andel av alla brottsutred-
ningar idag läggs ned i förtid. Möjlighe-
terna till direktavskrivning och förun-
dersökningsbegränsning bör därför ses 
över, särskilt i fall där det finns ett tydligt 
brottsofferintresse.

För att snabbare verkställa straff 
gäller det att dels platser frigörs. Det 
återfallsförebyggande arbete som sker 
i kriminalvården är avgörande för att 
minska kriminaliteten, vilket också 
minskar trycket på våra fängelser. Dels 
ser vi även att det bör gå att utdöma 
fler alternativa straff än fängelse i högre 
utsträckning där det är lämpligt. 

Gudrun Nordborg (V): Det är 
inte rimligt att verkställighet 

av straff drar ut på tiden. Den rådande 
situationen med överbelagda anstalter 
påverkar situationen negativt. Nu har 
beslut fattats om nybyggnation av 
anstaltsplatser men det arbetet tar tid. 
Vi har bland annat föreslagit att man 
ökar möjligheten till intensivövervakning 
med elektronisk kontroll för gruppen 
nyintagna med en strafftid på mellan 6 
månader och 1 år, bland annat i syfte att 
frigöra anstaltsplatser. På så sätt skulle 
fler personer kunna påbörja sin verkstäl-
lighet i tid.
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Bör motivhatbrotten i 29 kap 2 § 7 p i Brottsbalken utvidgas till att omfatta även per
soner med någon form av funktionsnedsättning?7. hatbrott

8. målsägandeBiträdE För att förbättra läget för en brottsutsatt att kunna få målsägandebiträde 
föreslår Brottsofferjouren en ändring i 1§ 3p lagen (1988:609) om måls
ägandebiträde där lagtexten ”särskilt starkt behov” ändras till ”särskilt 
behov”. Hur ställer sig ert parti till en sådan ändring?

Juno Blom (L): Ja.

 
Martin Marmgren (MP): Ja.

Fredrik Lundh Sammeli (S): 
Redan idag kan man bli dömd 

till ett hårdare straff om man begår ett 
brott mot en person med funktionsned-
sättning. Vi ser därför inte anledning att i 
dagsläget ändra lagstiftningen.

Johan Forssell (M): Det är inte 
en fråga som Moderaterna dri-

ver aktivt. Däremot vill Moderaterna se 
över hela brottsbalken. Idag är det är för 
mycket fokus på gärningsmannen och 
för lite på brottsoffret. Med ett större fo-
kus på brottsoffret kan man också göra 
en bedömning av människors utsatthet i 
olika situationer.

Tobias Andersson (SD): I sak är 
vi inte emot men det omfattas 

redan av 29 kap. 2 § 3 p. Detta är dock 
en teknisk invändning, i praktiken skulle 
det bara innebära en förflyttning av 
rekvisitet. 

Gudrun Nordborg (V): Ja, vi har 
föreslagit att det straffrättsliga 

skyddet för hatbrott ska inkludera per-
soner med funktionsnedsättning.

Johan Hedin (C): Centerpartiet 
är för.

Andreas Carlson (KD): Ja, 
Kristdemokraterna vill utreda 

möjligheten att införa funktionsnedsätt-
ning som en av grunderna i hatbrottslag-
stiftningen.

Martin Marmgren (MP): Ja.

Fredrik Lundh Sammeli (S): 
Den som utsätts för brott måste 

få ett tillräckligt bra stöd. Rätten till 
målsägandebiträde är en viktig del av 
det stödet. Det pågår en utvärdering av 
en tidigare lagändring om rätt till måls-
ägandebiträde i hovrätten. Beroende på 
vad den utvärderingen visar kan det vara 
aktuellt att ändra reglerna.

Johan Forssell (M): Inte heller 
det är någon fråga som Modera-

terna aktivt driver. Däremot vill Modera-
terna genomföra en utvärdering av rätten 
till målsägandebiträde. Brottsoffer måste 
få det stöd de förtjänar i hela processen. 
Detta är särskilt viktigt mot bakgrund 
av den ökade brottsutsattheten och 
otryggheten.

Tobias Andersson (SD): Osäker 
på exakt vilken skillnad det skulle 

innebära i praktiken, kan finnas andra vä-
gar framåt men delar andemeningen. 

Gudrun Nordborg (V): Vi är gene-
rellt positiva till förslag som syftar 

till att stärka rätten till målsägandebiträde. 
Vi har till exempel föreslagit att målsägan-
de ska ha rätt till måls ägandebiträde också 
i hovrätten som huvudregel. 

Johan Hedin (C): Centerpartiet 
är för.

Andreas Carlson (KD): Ja, vi 
vill utvärdera lagen om måls-

ägarbiträde. Då bör detta ses över.

Juno Blom (L): Vi har hittills 
inte lagt sådana förslag, men har 

gärna en dialog med er.
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9. Vittnen Bör förundersökningskungörelsen kompletteras så att vittnen får information av 
polisen och erbjuds kontakt med stödverksamhet redan vid den första kontakten med 
polisen? 

Fredrik Lundh Sammeli (S): 
Det här är en viktig fråga och det 

pågår ett arbete med att ändra reglerna.

Johan Forssell (M): Inte heller 
det är någon fråga som Modera-

terna aktivt driver. Däremot vill Mode-
raterna inrätta en nationell enhet inom 
Polisen som ska arbeta med vittnes-
skydd (se närmare i svaret på fråga nr 3).

Tobias Andersson (SD): Ja, 
varför inte.  

Gudrun Nordborg (V): Ja, vi 
har föreslagit att regeringen ska 

göra en översyn av förundersöknings-
kungörelsen. Vi anser att det måste 
tydliggöras att polisens uppgift att infor-
mera både målsäganden och vittnen är 
obligatorisk. Dessutom bör det framgå 
att informationen ska lämnas redan i ett 
tidigt skede av poliskontakten.

Johan Hedin (C): Centerpartiet 
är för.

Andreas Carlson (KD): Ja, det 
är vi öppna för.

Juno Blom (L): Vi vill (se fråga 
3) att vittnes- och brottsoffer-

stödet integreras på ett naturligt sätt 
i polisens lokala operativa arbete. Att 
förtydliga förundersökningskungörelsen 
kan vara ett bra sätt att göra det på, så vi 
är principiellt positiva.

Martin Marmgren (MP): Ja.

Johan Forssell (M): Modera-
terna vill införa en effektivare 

hantering av ersättningen till brottsoffer. 
Få anser det vara rimligt att brottsoffret 
själv ska behöva kontakta den skade-
ståndsskyldige för att få sin ersättning. 
Mot denna bakgrund finns anledning 
att utreda en ordning där ett av dom-
stolen fastställt ersättningsbelopp 
utbetalas direkt av Brottsoffermyndig-
heten, utan att brottsoffret själv måste 
agera gentemot en gärningsman. Det 
skulle underlätta utbetalningen av den 
ersättning ett brottsoffer får rätt till och 
därmed minska brottsoffrets lidande. 
Därefter ska Brottsoffermyndigheten 
kräva tillbaka ersättningen från den 
skadeståndsskyldige.

Tobias Andersson (SD): Ja, en 
statlig skadeståndsgaranti bör 

införas. 

10. skadestånd Bör staten ta ett proaktivt helhetsansvar för skadestånd/ brottsskadeersättning 
för andra brott än egendomsbrott?

Gudrun Nordborg (V): Vänster-
partiet anser att det är av stor 

vikt att utformningen av systemet med 
brottsskadeersättning är så lite byrå-
kratiskt som möjligt och inte försvårar 
för brottsoffret att få ersättning. Vi har 
föreslagit att systemet ska ses över 
eftersom det kan upplevas som krångligt 
och ofta tar tid. Vi har även föreslagit att 
brottsoffer ska kunna få fortsatt stöd av 
sitt målsägandebiträde för att kräva sin 
rätt till skadestånd från förövaren och/
eller försäkrings- eller brottsskadeer-
sättning.

Johan Hedin (C): Centerpartiet 
är för.

Andreas Carlson (KD): Ja.

Juno Blom (L): Ja.

Martin Marmgren (MP): Ja.

 
Fredrik Lundh Sammeli (S): 
Brottsoffer ska kunna få ut sitt 

skadestånd på ett så enkelt sätt som 
möjligt. Det åligger den som dömts att 
betala skadestånd att faktiskt också 
betala. Kan gärningsmannen inte betala 
är möjligheten till brottsofferersättning 
viktig, liksom möjligheten för brottsoff-
ret att få myndigheternas hjälp med att 
driva in skadeståndet.

Valår 2022

kort om enkätEn
Enkäten har genomförts via  
epost under april 2022.  
Politikernas skriftliga svar  
redovisas i sin helhet.
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Anne Fagerberg är brottsförebyggande strateg i Trollhättans stad som brottas med problematiken kring att ha 
en av Sveriges mest segregerade städer.

Trollhättan är en av Sveriges allra 
mest segregerade städer. Tre stads-
delar har av polisen flyttats upp från 
utsatt område till riskområde, med 
risk att hamna i den allvarligaste kate-
gorin: särskilt utsatt område.

För att informera sig och diskutera hade 
Brottsofferjouren Fyrbodals samordnare 
bjudit in Anne Fagerberg, brottsförebyg-
gande strateg i Trollhättans stad, till ett 
digitalt möte.

Anne Fagerberg har arbetat inom 
Trollhättans stad sedan 2008, bland an-
nat på Stödmottagning för unga brotts-
utsatta (Smub), mot våldsbejakande 
extremism och med barnrättsfrågor. 
2019 utbildade hon hela Trollhättans 
stadsorganisation inför att barnkonven-
tionen blev lag 1 januari 2020.

Tjänsten som brottsförebyggande 
strateg har hon haft i ett par år i nära 
samverkan med kommunpolis, närings-
livet och frivilligorganisationer. 

Nu är hon inbjuden av Åsa Osbeck 
Oltegen och Emilia Engdahl, som är sam-
ordnare för brottsofferstödet i Uddevalla 
respektive Trollhättan och Susanne 
Kristiansson, som är vittnesstödssam-
ordnare i Vänersborgs och Uddevalla 
tingsrätter.

Anne Fagerberg lyfter fram närings-
livets viktiga roll i det brottsförebyg-
gande arbetet och tar ett exempel:

Kring köpcentret Överby, en bit ut-
anför Trollhättan, förekom tidigare stora 
bilträffar som skapade otrygghet med 
brottslighet och skadegörelse. Men tack 
vare intensiv samverkan mellan köpcen-

trets ledning, fastighetsägarna, polisen 
och Trollhättans stad, kom man tillrätta 
med problemen.

Så jobbar man mycket i Trollhättan, 
förklarar Anne Fagerberg. Istället för 
fasta grupper, skapar man fokusgrupper, 
kring specifika problem.

Resecentrum i Trollhättan är ett an-
nat exempel. Där tillsattes en fokus-
grupp för att komma tillrätta med bråk 
och skadegörelse och tack vare intensiv 
samverkan mellan olika aktörer som 
kände till platsen, blev det ganska fort 
lugnt. Gruppen behöver inte fortsätta 
mötas, men kan aktiveras vid behov.

En annan viktig fokusgrupp är i gång i 
ett av riskområdena.

– Vi kallar den ”Jämlik trygghet” i 
stället för det negativa begreppet utsatt 
område. Här finns många trygghets-

Trygghet och tillit – viktiga aspekter  
för att förebygga brottslighet

FOTO BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

vandrare som är kända, som inte ser 
ungdomar som en grupp, utan känner 
var och en, säger Anne Fagerberg. 

Under mötet diskuteras att det kan 
vara svårt att nå ut – att både förövare 
och brottsutsatta ofta känner misstro 
mot samhället, vilket gör att tystnads-
kulturen växer.

Det gäller att skapa tillit och förtroen-
de, främja trygghet och förebygga brott, 
förklarar Anne Fagerberg, och för att 
åstadkomma detta samarbetar Trollhät-
tans stad med många olika aktörer. Hon 
nämner några av alla de åtgärder som 
finns:
• En trygghetsgrupp samordnar det 

före byggande arbetet, arrangerar 
trygghetsronder och medborgardia-
loger och samordnar trygghetsvand-
rarna.
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 FOTO BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALM
AR LÄN

Onsdagen den 30 mars höll Brotts-
offerjouren i Södra Kalmar län sitt 
årsmöte för 2022. Kvällen startade 
med sedvanligt årsmöte där Inger 
Erlandsson, vår före detta ordförande, 
höll i årsmötesklubban med bravur. 
Catharina Jern valdes in som ny 
styrelse ledamot. Manfred Stumpf 
återvaldes som jourordförande. Som 
jourens första och alldeles nyinrät-
tade utmärkelse ”Hedersmedlem” fick 
Börje Björk motta diplom, blommor 
och choklad av jourens ordförande 
för sitt 20 år långa engagemang och 
medlemskap i jouren. Avslutningsvis 

avtackades Lars-Erik Glaad med 
blommor och choklad för sitt styrel-
searbete under flera år men som nu 
valt att enbart fortsätta som vittnes-
stöd framöver. Även valberedningen 
de senaste två åren Hans Jonsson 
och Agneta Berg avtackades med 
blommor och choklad. Ordförande 
Manfred Stump fick en fin blomster-
grupp för sitt stora engagemang och 
ordförandeskap under 2021. Kvällen 
avslutades med landgång, kaffe, kaka 
och trevlig gemenskap. 

BROTTSOFFERJOUREN SÖDRA KALMAR LÄN

Hedersmedlem utsågs efter 20 engagerade år

• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och det kommunala bostadsbolaget 
Eidar försöker bygga bättre och job-
bar med den fysiska miljön. Det ger 
ett signalvärde, hur man värderar ett 
område.

• Eidar har skapat ”Våga bry dig”, där 
man bryr sig om hur grannen mår och 
får tips om hur man ska bete sig och 
vart man ska vända sig om man ser att 
allt inte står rätt till.

• Fastighetsägaren Balder i ett av 
riskområdena, skapar goda fritidsmöj-
ligheter för de boende.

• Kultur- och fritidsförvaltningen har 
anställt en föreningslots i de utsatta 
områdena.

• MBU, Människan bakom uniformen, 
är en utbildning i Trollhättan och 
Uddevalla, där ungdomar får träffa 
bland annat poliser, räddningstjänst, 
busschaufförer, väktare och ambu-
lanssjukvårdare för att lära sig mer 
om deras yrken. Syftet är att stärka 
relationen och tilliten.

• TUTI (Tidig upptäckt tidig insats) och 
URO (Ungdomar i riskzon för organi-
serad brottslighet) är två exempel på 
projekt som Trollhättans Stad driver 
och som ska motverka att unga ham-
nar i kriminalitet.

Anne Fagerberg tycker att det är 
spännande att Brottsofferjouren Sverige 
börjat titta på det som polisen kallar 
utsatta områden, det vill säga områden 

I skriften ”Tillsammans med näringslivet mot brott 
och otrygghet” – utgiven i samverkan mellan BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet), Svenskt Näringsliv, Poli-
sen och länsstyrelserna – lyfts Trollhättan fram som 
ett inspirerande exempel. 

Lästips

med socioekonomiska utmaningar och 
att man anordnar konferens om detta 
och även om ”Tyst vittne”, samt att man 
har tillsatt en projektledare för utsatta 
områden – Markus Haile.

– Jag är nyfiken på att höra hur långt 
Brottsofferjouren har kommit nationellt, 
säger hon, och hoppas få information 
efter konferenserna.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL
LISBETH BENGTSSON

Börje Björk utsågs till hedersmedlem.
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FOTO BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Det var verkligen fullt hus i Quality 
Hotel Vänersborgs, nybyggda eventhall 
på Krami-konferensen den 10 mars.
Vi på BOJ Fyrbodal hade ett infobord 
och många var intresserade av vårt 
material.

Krami-konferensen är ett samarbete 

mellan Krami, Trollhättans och Väners-
borgs kommuner, Arbetsförmedlingen 
och Kriminalvården.

Dagen innehöll många intressanta 
föreläsningar om ungas våld samt om 
brottslighet mot unga.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Krami Konferens med fokus på våld mot unga

BOJ Östra Skaraborg medverkade 
på Internationella Kvinnodagen den 
8 mars i samband med konserten 
”Man skadar inte den man älskar” på 
Valhall, Kulturhuset i Skövde.

Vi informerade om vår verksam-
het tillsammans med polisen, Utväg 
– Skara borg, Skövdebostäder, Kvinno-
huset Tranan och UN Women Skaraborg.

Johanna Beijbom, en av artisterna, 

hälsade publiken på cirka 200 perso-
ner välkomna. Linda Johansson och 
Milla Nilsson var de som arrangerade 
konserten för att belysa samhällspro-
blemet våld i nära relationer och att 
det är ett viktigt ämne som inte får 
tystas ner.

Förhoppningen för denna kväll var att 
alla som var på plats ska skapa ringar 
på vattnet samt informera om vikten 

att våga bry sig när man misstänker att 
någon i ens närhet är utsatt för våld i 
nära relation.

Artister som medverkade (utan 
ersättning) var Johanna Beijbom, Vilde 
Hilding, Lif Magnusdottir, MW, Ester och 
Tobias Fors samt Filip Rapp. Biljettintäk-
terna gick till Kvinnohuset Tranan.

BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA SKARABORG
YVONNE JANNES

Våld är aldrig kärlek

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA SKARABORG

Reklam från Brottsofferjouren Fyrbodal pryder nu bussarna i Västsverige.

Under Internationella kvinnodagen uppmärksammades våld i nära relation med en konsert i Östra Skaraborg.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÖSTRA SKARABORG
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Bedrägeritema på 
Västernorrlands
årsmöte

Mikael Ahrtzing, polisens 
bedrägerirotel, föreläste 
på BOJ Västernorrlands 
årsmöte.

FOTO BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND

Brottsofferjouren Västernorrlands 
årsmöte inleddes med att Mikael 
Ahrtzing från polisens bedrägerirotel i 
Sundsvall talade om – inte helt oväntat 
– ämnet bedrägerier.

Han gav en kort historisk återblick över 
ämnet och beskrev ingående gärnings-
männens olika metoder för att bedra 
andra människor. 

Bedrägerierna har ökat i en allt mer 
digital värld. Mikaels uppfattning är 
att föräldrarnas rädsla för att den lilla 
dottern ska råka illa ut när hon cyklar 
hem från träningen är mycket större än 
rädslan för att något ska hända när hon 
kommit hem och sitter med sin telefon 
eller platta i det egna rummet. Han väd-
jade med emfas till föräldrar att så långt 
det är möjligt att ha koll på vad barnen 
sysslar med när de är ute på nätet.

Allt går så fort i den digitala världen. 
På mindre än fem minuter kan den 
ouppmärksamme sätta sig i skuld som 
får konsekvenser kanske 20 eller 30 år 
framåt. Mikael kunde inte nog betona 
vikten av att ha koll på sina olika lösen-
ord, med betoning på olika. Dessutom 
att de är säkra och inte förutsägbara. 

Sedan gav han banksystemen en 
känga och undrade varför inte bankerna 
ser till att en algoritm reagerar när stora 
penningbelopp, kanske 400 000 kronor, 
förs över från ett konto till ett annat i ett 
nafs. Betydligt fler kontrollfrågor borde 
ställas så att innehavaren verkligen får 
en chans att tänka till. Många gånger 
sker nämligen jättestora penning-
uttag i samband med bedrägerier när 
en oförsiktig eller okunnig person blir 
manipulerad.

Mikael uppmanade åhörarna att inte ha 
så mycket pengar på de kontokort man 
använder till vardags ifall dessa skulle 
komma i orätta händer och att dessutom 
att ha kontinuerlig koll på sina kontout-
drag. Ofta kan det vara relativt små, för 
inne havaren obekanta uttag, som man 
struntar i för ”det var ju inte mycket”. Kolla 
upp i alla fall, vädjade Mikael. Många små 
uttag kan i längden bli stora belopp. 

Inte sällan erbjuds användaren 
gratistjänster på nätet, till exempel att 
få sin bil värderad och när det skett så 
kommer ibland, trots gratiserbjudandet, 
en faktura på ett relativt överkomligt 
belopp, som man för enkelhetens skull 
betalar. Betala aldrig, en faktura för en 
tjänst eller vara man inte beställt, var 

Mikaels uppmaning. Hans råd var att 
omgående bestrida fakturan och att 
naturligtvis göra det skriftligen.

I avslutningen gavs fasansfulla ex-
empel på människor som blivit utsatta 
för romans-, investerings- och/eller ut-
pressningsbedrägerier. I något fall hade 
det börjat med att den utsatte, på grund 
av godtrohet, i olika portioner lånat ut av 
sitt sparkapital tills detta var tomt. Men 
inte nog med det, bedragaren hade även 
förmått den utsatte att sätta sig i skuld. 
Det har ibland handlat om sexsiffriga 
belopp innan den utsatte uppfattat 
omfattningen. 

BROTTSOFFERJOUREN VÄSTERNORRLAND
JAN BERGQUIST
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Årsmötet 2022 i BOJ Ängelholm av-
slutades med att avgående ordförande 
Barbro Svensson-Lundberg välkomnade 
Lisbet Enbjerde till sitt ”nya” uppdrag 
som ordförande.
Barbro har varit verksam i jouren sedan 
2011. Först som stödperson till 2016 
då hon tog över några månader som 
samordnare. Därefter valdes hon till vice 
ordförande och tog sedan över ordföran-
deskapet 2018. Hon har på många sätt 
satt sitt avtryck på BOJ Ängelholm och 
vi kommer att sakna hennes engage-
mang. Men vi kan glädja oss åt att hon 

Ordförande som gjort  
avtryck lämnar över

tackat ja till att ingå i nästa års valbered-
ning så hon klipper inte banden helt och 
hållet.

Lisbet har varit stödperson sedan 2015 
och har varit en klippa i föreningen med 
stort engagemang för allt som rört jouren. 
Under sina dagliga promenader kommer 
hon ofta på de mest fantastiska lösningar 
på ”problem” som kan uppstå! Att hon 
tackat ja till att ta över ordförandeskapet 
glädjer oss sannerligen och vi ser fram 
emot det nya verksamhetsåret. 

BROTTSOFFERJOUREN ÄNGELHOLM
ELLA GRANBERG

FOTO BROTTSOFFERJOUREN ÄNGELHOLM

Den 22 april hölls Seniordagen i 
Stenungsund på Kulturhuset Fre-
gatten. Det var en väldigt välbesökt 
och efterlängtad mässa då den på 
grund av pandemin blivit inställd 
tidigare år.

Vi på BOJ Fyrbodal hade 
många intresserade runt vårt bord 
och vi knöt många kontakter inför 
kommande projekt i Stenung-
sunds kommun och även som 
volontärer till vår stödverksamhet.
Stödjare Siv Hansson och samord-
nare Åsa Osbeck Oltegen deltog på 
mässan.

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Efterlängtad och 
välbesökt seniordag

Den 25 mars var vi på BOJ Fyrbodal 
inbjudna att prata om vår verksamhet 
hos Rotary i Trollhättan. Eftermid-
dagen började med gemensam lunch 
och efter det berättade Åsa Osbeck 
Oltegen om BOJ och hur vi arbetar 

Lyckad föreläsning för Rotary

FOTO BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL
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samt om lite statistik för en intres-
serad skara.

Många intressanta frågeställningar 
kom upp och eftermiddagen blev 
väldigt lyckad. 

BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL

Avgående ordförande Barbro Svensson-Lundberg (till vänster) och tillträdande ordförande Lisbet Enbjerde (till höger).

Siv Hansson, stödjare i BOJ Fyrbodal, samtalar och 
hjälper en intresserad.
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blekinge län

Blekinge
Karlshamn, Karlskrona, Olofström, 
Ronneby, Sölvesborg. Vittnesstöd: 
Blekinge tingsrätt.
Karlskrona: 0455-822 80
Karlshamn: 0454-192 92
Ronneby: 0457-177 74
Sölvesborg: 0456-144 10
info@blekinge.boj.se 
blekinge.boj.se 

dalarnas län

Avesta-Hedemora
070-627 90 17
info@avesta-hmora.boj.se
avesta-hmora.boj.se 

Mellersta Dalarna
Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, 
Smedjebacken, Säter. Vittnesstöd: 
Falu tingsrätt.
070-625 65 80
info@mdalarna.boj.se
mellerstadalarna.boj.se

Övre Dalarna
Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa, 
Rättvik, Vansbro, Älvdalen. Vittnes-
stöd: Mora tingsrätt.
0250-181 68
info@ovredalarna.boj.se
ovredalarna.boj.se

gotlands län

Stockholm-Gotland  
Huvudkansli
08-120 542 40
info@stockholm-gotland.boj.se
stockholm-gotland.boj.se
Lokalkontor Gotland 
Vittnesstöd: Gotlands tingsrätt.
0498-65 58 00
gotland@stockholm-gotland.boj.se

gävleborgs län

Bollnäs-Ovanåker
0278-247 02
info@bollnas-ovanaker.boj.se
bollnas.boj.se

Gästrike Västra
Hofors, Ockelbo, Sandviken.
026-25 90 00, 070-696 58 24
info@gastrike.boj.se

Gävle
026-10 55 77, 070-570 32 10
info@gavle.boj.se
gavle.boj.se 

Hudiksvall-Nordanstig
Vittnesstöd: Hudiksvalls tingsrätt.
0650-100 20
info@hudiksvall.boj.se

Ljusdal
0651-101 01, 0730-753 036
info@ljusdal.boj.se

Söderhamn
Vittnesstöd: Söderhamns tingsställe.
0270-101 21 
070-526 64 03
info@soderhamn.boj.se

hallands län

Falkenberg
0346-587 87
info@falkenberg.boj.se

Kungsbacka
0300-83 48 40
info@kungsbacka.boj.se

Södra Halland
Halmstad, Hylte, Laholm.  
Vittnesstöd: Halmstads tingsrätt.
035-12 48 24, 035-12 48 43
info@sodrahalland.boj.se
sodrahalland.boj.se

Varberg
Vittnesstöd: Varbergs tingsrätt.
0340-67 65 01
info@varberg.boj.se

jämtlands län

Jämtland
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund, Åre, Öster-
sund. Vittnesstöd: Östersunds 
tingsrätt.
063-51 24 00, 073-801 45 64
info@jamtland.boj.se 
jamtland.boj.se 

jönköpings län

Höglandskommunerna
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, 
Vetlanda.Vittnesstöd: Eksjö tingsrätt.
0381-138 55
info@hoglandskommunerna.
boj.se

Jönköping
Habo, Jönköping, Mullsjö. Vittnes-
stöd: Jönköpings tingsrätt, Göta 
hovrätt.
036-10 76 40
info@jonkoping.boj.se
jonkoping.boj.se

Småland West
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo.
0370-158 77
info@smalandwest.boj.se
smalandwest.boj.se 

kalmar län

Oskarshamn- 
Mönsterås-Högsby 
Vittnesstöd: Oskarshamns tings-
ställe.
0491-176 00
info@oskarshamn.boj.se 
oskarshamn.boj.se 

Södra Kalmar Län
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås.
Vittnesstöd: Kalmar tingsrätt.
0480-880 85
info@kalmar.boj.se 
kalmar.boj.se

Vimmerby-Hultsfred
Hultsfred, Vimmerby, Västervik.
Vittnesstöd: Västerviks tingsställe.
0495-128 18
info@hultsfred.boj.se 

kronobergs län

Sunnerbo
Ljungby, Markaryd.
0372-145 21
info@sunnerbo.boj.se 
sunnerbo.boj.se 

Växjö
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge, Växjö. Vittnesstöd: 
Växjö tingsrätt.
0470-456 94
info@vaxjo.boj.se
vaxjo.boj.se

Älmhult
0476-169 31
info@almhult.boj.se

norrbottens län

Boden
0921-124 44
info@boden.boj.se
boden.boj.se

Luleå
Vittnesstöd: Gällivare tingsrätt, 
Haparanda tingsrätt, Kiruna tings-
ställe, Luleå tingsrätt.
0920-104 13
info@lulea.boj.se
lulea.boj.se

Piteå-Älvdal
Arvidsjaur, Arjeplog, Piteå, Älvsbyn.
070-850 48 00
info@pitea.boj.se

skåne län

Helsingborg- 
Höganäs-Bjuv 
Vittnesstöd: Helsingborgs tingsrätt.
042-13 37 00
info@helsingborg.boj.se
helsingborg.boj.se

Hässleholm- 
Osby-Perstorp
Vittnesstöd: Hässleholms tingsrätt.
0451-127 17
info@hassleholm.boj.se 
hassleholm.boj.se

Landskrona-Svalöv 
Vittnesstöd: Lunds tingsrätt – 
Landskrona.
0418-43 61 71
info@landskrona.boj.se
landskrona.boj.se

Mellersta Skåne
Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Käv-
linge, Lomma, Lund, Staffanstorp.
Vittnesstöd: Lunds tingsrätt.
046-32 32 98
info@mskane.boj.se
mskane.boj.se 

Lokala brottsofferjourer 
De lokala brottsofferjourerna 
ger stöd till brottsoffer,  
anhöriga och vittnen. Här fin-
ner du kontaktuppgifter  
till din närmaste jour.  
För postadresser se  
brottsofferjouren.se.

Telefoncentral 
Brottsofferjourernas Telefon- 
central nås på 116 006 och 
hjälper till att förmedla  
kontakt till alla lokala brotts-
offerjourer i Sverige. 

Stöd på eget språk 
För stöd på eget språk  
fyll i kontaktformulär på  
www.brottsofferjouren.se  
eller ring 116 006.

Brottsofferjouren  
Sveriges kansli 
Brottsofferjouren Sveriges 
kansli når du på  
08-644 88 00 eller  
info@brottsofferjouren.se.

Brottsofferjouren  
Sveriges styrelse 
Brottsofferjouren Sveriges 
styrelse nås via  
styrelsen@boj.se.

Läs mer 
Läs mer om Brottsofferjouren  
på www.brottsofferjouren.se

facebook.com/BrottsofferjourenSverige 
Flera lokala jourer har också egna sidor på Facebook.
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Brottsofferjourerna
Nordöstra Skåne 
Bromölla, Kristianstad, Östra Göinge. 
Vittnesstöd: Kristianstads tingsrätt.
044-12 17 33
info@noskane.boj.se
noskane.boj.se

Söderslätt
Svedala, Trelleborg, Vellinge.
0410-103 70
info@soderslatt.boj.se
soderslatt.boj.se 

Brottsoffer- och  
Kvinnojouren Freezonen
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, 
Ystad. Vittnesstöd: Ystads tingsrätt.
0411-783 77
info@freezonen.boj.se
www.freezonen.se

Ängelholm
Båstad, Klippan, Åstorp,  
Ängelholm, Örkelljunga.
0431-143 00
info@engelholm.boj.se
engelholm.boj.se

stockholms län

Stockholm-Gotland  
Huvudkansli
08-120 542 40
info@stockholm-gotland.boj.se
stockholm-gotland.boj.se 

Lokalkontor Norrort
Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, 
Sollentuna, Upplands Väsby, 
Upplands-Bro.
Vittnesstöd: Attunda tingsrätt, 
Norrtälje tingsrätt.
08-591 272 00
norrort@stockholm-gotland.
boj.se 

Lokalkontor  
Innerstaden-Lidingö
Lidingö, Stockholms stadsdelar: 
Kungsholmen, Norrmalm, Söder-
malm, Östermalm.
08-612 21 21
innerstaden@stockholm-
gotland.boj.se 
 
Haninge-Nynäshamn 
08-777 85 00
info@haninge.boj.se
haninge.boj.se 

Huddinge-Botkyrka
08-710 01 02, 070-772 01 02
info@h-b.boj.se

Nacka-Tyresö-Värmdö
Vittnesstöd: Nacka tingsrätt.
08-466 91 66
info@nacka.boj.se
ntv.boj.se

Roslagen
Danderyd, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker.
08–768 83 82
info@roslagen.boj.se

Brottsoffer-, kvinno- och 
tjejjouren Södertälje
Salem, Södertälje. Vittnesstöd: 
Södertälje tingsrätt.
08-550 147 34, 070-494 68 75
info@sodertalje.boj.se 
sodertalje.boj.se

Södra Stockholm
Stockholms stadsdelar: Enskede-
Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-
Liljeholmen, Skarpnäck, 
Skärholmen, Älvsjö.
Vittnesstöd: Solna tingsrätt, 
Stockholms tingsrätt, Södertörns 
tingsrätt, Svea hovrätt.
08-604 19 50
info@sodrastockholm.boj.se 
sodrastockholm.boj.se

Västerort 
Ekerö, Solna, Sundbyberg, 
Stockholms stadsdelar: Bromma, 
Hässelby-Vällingby, Rinkeby-
Kista, Spånga-Tensta.
08-89 70 00
info@vasterort.boj.se
vasterort.boj.se

södermanlands län

Eskilstuna
Vittnesstöd: Eskilstuna tingsrätt.
016-12 62 10
info@eskilstuna.boj.se
eskilstuna.boj.se 

Katrineholm- 
Flen-Vingåker
0150-780 17
info@katrineholm.boj.se
katrineholm.boj.se 

Strängnäs
0152-176 00
info@strangnas.boj.se

Östra Sörmland
Gnesta, Nyköping, Oxelösund, 
Trosa. Vittnesstöd: Nyköpings 
tingsrätt.
0155-28 62 20
info@o-sormland.boj.se
ostrasormland.boj.se

uppsala län 
Enköping
Enköping
0171-262 06
info@enkoping.boj.se
enkoping.boj.se

Uppsala län
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar.
018-10 65 00
info@uppsala.boj.se
uppsala.boj.se

värmlands län

Värmland
Arvika, Eda, Forshaga, Grums, 
Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 
Munkfors, Sunne, Säffle, Torsby, 
Årjäng. Vittnesstöd: Värmlands 
tingsrätt.
054-18 28 88
info@varmland.boj.se
varmland.boj.se
 
Östra Värmland 
Filipstad, Kristinehamn, Storfors.
0550-122 20
info@ostravarmland.boj.se
ostravarmland.boj.se 

västerbottens län

Dorotea
070-21 99 663
info@dorotea.boj.se

Lycksele
Lycksele, Storuman, Sorsele, Åsele.
Vittnesstöd: Lycksele tingsrätt.
0730-77 73 03
info@lycksele.boj.se

Skellefteå
Malå, Norsjö, Skellefteå.
Vittnesstöd: Skellefteå tingsrätt.
0910-70 18 20
info@skelleftea.boj.se

Umeåregionen
Bjurholm, Nordmaling, Roberts-
fors, Umeå, Vindeln, Vännäs. 
Vittnesstöd: Umeå tingsrätt, 
Hovrätten för Övre Norrland.
072-732 24 41
info@umearegionen.boj.se 
umearegionen.boj.se

Vilhelmina
076-795 24 30
info@vilhelmina.boj.se

västernorrlands län

Västernorrland
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, 
Sundsvall, Timrå, Ånge, Örn-
sköldsvik. Vittnesstöd: Sundsvalls 
tingsrätt, Ångermanlands tingsrätt, 
Örnsköldsvik tingsställe, Hovrätten 
för Nedre Norrland.
070-310 16 38
info@vasternorrland.boj.se
harnosand.boj.se 

västmanlands län

Västmanland
Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, 
Skinnskatteberg, Surahammar, 
Västerås. Vittnesstöd: Västman-
lands tingsrätt.
021-41 32 60
info@vastmanland.boj.se
vastmanland.boj.se 
Hallstahammar, Surahammar:
0220-173 37, 076-014 61 80
Stödcentrum för Unga  
Västerås: 070-312 85 34 
stodcentrum@vasteras.boj.se 

västra götalands län

Ale
0303-33 06 44
info@ale.boj.se

Alingsås-Lerum- 
Vårgårda-Herrljunga
Vittnesstöd: Alingsås tingsrätt.
0322-63 97 97
info@alingsas.boj.se

Borås
Bollebygd, Borås, Mark, Sven-
ljunga, Tranemo, Ulricehamn. 
Vittnesstöd: Borås.
033-10 11 05
info@boras-sjuharad.boj.se
boras-sjuharad.boj.se

Fyrbodal
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, 
Munkedal, Orust, Uddevalla,  
Vänersborg, Sotenäset, Ström-
stad, Stenungsund, Tanum, Tjörn, 
Trollhättan, Åmål.  
Vittnesstöd: Uddevalla tingsrätt, 
Vänersborgs tingsrätt.
116 006
Uddevalla: 0522-151 31
Trollhättan: 0520-805 14
info@fyrbodal.boj.se
fyrbodal.boj.se

Norra Skaraborg
Gullspång, Götene, Mariestad, 
Töreboda.
0501-100 42
info@norraskaraborg.boj.se

Storgöteborg
Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Mölndal, Partille, 
Vittnesstöd: Göteborgs tingsrätt, 
Hovrätten för Västra Sverige.
0709-70 50 50
info@goteborg.boj.se
storgoteborg.boj.se

Östra Skaraborg
Essunga, Falköping, Grästorp, 
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Skara, 
Skövde, Tibro, Tidaholm, Vara.  
Vittnesstöd: Skaraborgs tingsrätt.
0500-48 75 43
info@ostraskaraborg.boj.se
ostraskaraborg.boj.se

örebro län

Örebro län
Askersund, Degerfors, Hallsberg, 
Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, 
Lekeberg, Lindesberg, Ljusnars-
berg, Nora, Örebro.
Vittnesstöd: Örebro tingsrätt
010-489 10 30
info@orebrolan.boj.se
orebrolan.boj.se

östergötlands län

Östergötland 
Finspång, Kinda, Linköping, Norr-
köping, Söderköping, Valdemars-
vik, Ydre, Åtvidaberg.
011-61 000
info@ostergotland.boj.se
ostergotland.boj.se 

Västra Östergötland 
Boxholm, Motala, Vadstena, 
Ödeshög.
0141-23 44 94, 0142-880 88
info@v-ostergotland.boj.se 
v-ostergotland.boj.se 


