
 

 

 
 

VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM 
 

”Stärkt skadestånd till brottsoffer” 
 

En presentation av ett nytt utredningsförslag  
arrangerat av Försäkringsjuridiska Föreningen i samarbete med Juridiska institutionen  

Tisdagen den 12 oktober 2021 
kl 15.00– 17.00 (ca)  

SEB-salen, Handelshögskolan   
Vasagatan 1, Göteborg 

 
Anmälan:  
Anmälan sker till Martin Engdahl, martin.engdahl@lansforsakringar.se, eller via hemsidan 
www.fjfgbg.se, senast den 5 oktober 2021. Det är viktigt att din mejladress framgår av anmälan. 
Försäkringsjuridiska Föreningen bjuder på arrangemanget. 
 

Presentation:  
I somras presenterades utredningen ”Ersättning till brottsoffer SOU 2021:64”. Utredningens förslag 
syftar till att åstadkomma påtagliga höjningar av skadestånd för kränkningar med anledning av brott, i 
många fall fördubblade ersättningsnivåer. För vissa typer av brott, bland annat våld i nära relation, 
sexualbrott mot barn och rån, föreslås ytterligare höjningar. Vidare lämnas förslag som innebär att 
rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap utökas.  
 
Utredningen föreslår också att det införs en särskild anhörigersättning (närmast att jämföra med 
ersättning för kränkning). Det är en helt ny ersättningsform som ska betalas till nära anhöriga till 
personer som dödats genom vissa allvarliga brott, exempelvis mord. 
 
Den särskilde utredaren Mikael Forsgren, chefsrådman vid Umeå tingsrätt, kommer närmare att 
presentera utredningen och vilka konsekvenser förslagen kommer att få i praktiken.  
 
Advokat Anna Larsson, AVA Advokater, kommer att berätta om hur hon i sin roll som 
målsägarbiträde upplever hur brottsoffer reagerar på dagens ersättningsnivåer och hur hon tror den 
som drabbats av brott kommer att uppleva förändringarna i ersättningsnivåerna.  
 
                                                            Välkomna, styrelsen 
 
Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg (”FJF”) är en ideell förening med Juridiska institutionen vid 
Göteborgs Universitet och försäkringsbranschen som tillskyndare. Bland medlemmarna i FJF, som f n är ca 
200 till antalet, återfinns såväl juridikstuderande som yrkesverksamma med inriktning på försäkringsrätt. De 
främsta syftena med FJF är att främja kompetensutveckling hos medlemmarna samt erfarenhetsutbyte mellan 
universitet och näringsliv. FJF arrangerar bl a seminarier – däribland den årliga Försäkringsrättsdagen – i olika 
skadeståndsrättsliga och försäkringsjuridiska ämnen. FJF:s verksamhet finansieras genom bidrag från 
försäkringsbranschen.  
 
Sponsorer 2020: Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Nordia, Advokatfirman Vinge, BNP Paribas Cardif 
Nordic, Crawford & Company, Rosengrens Advokatbyrå, Sedgwick Sweden Volvo AB och Volvo Cars. 
 
 
 



 

 

  


