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YTTRANDE 2018-10-08

Dnr S2018/03375/JÄM

Socialdepartementet

Betänkandet SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt beteendeåterfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld.
Sammanfattning:
Sveriges kommunala Familjerådgivare (KFR) ser detta betänkande som ett
mycket viktigt arbete för att stärka kvinnor och barns säkerhet och rättigheter.
Att vi dagligen arbetar med att samtala om vikten av att sträva efter att ha en
jämställd relation, då vi vet att det är det viktigaste incitamentet för att en
relation kan bli trygg och långvarig, understryker vikten av att detta
betänkande leder till beslut i de frågor som betänkandet föreslår.
KFR välkomnar att detta lyfts upp och satsas på vad gäller forskning, ändringar
i lagstiftning och skapandet av ett nationellt kunskapscentrum som ska få
ansvaret för att utforma verksamhetsspecifika riktlinjer för arbetet.
Socialtjänstens ansvar
Vi instämmer med utredningens förslag om att tydliggöra socialnämndens
ansvar för att erbjuda insatser för våldsutövare och detta ska regleras i 5 kap.
11 § Socialtjänstlagen (2001:453)
SIP
Samordnad individuell plan (SIP) ser vi som ett bra verktyg för samordning av
socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens insatser.
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Centrum för samordning
Vi anser att utredningens förslag om att det inrättas ett Centrum för
samordning och kunskapsutveckling är centralt, därför att arbetet med
våldsutövare behöver utvecklas och samordnas på nationell nivå.
Problematiken är både stor och kostsam för samhället och för kvinnor och
barn. Även ett internationellt samarbete behövs och samarbete med lärosäten
kring högre utbildning för att föra kunskapsläget framåt.
Ändring i OSL
Den sekretessbrytande regel som föreslås införas i 10 kap. 18b § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400), OSL, ska enligt förlaget ej gälla för den
kommunala familjerådgivningen. (14.5).
Här vill vi betona vikten av att verksamhetsspecifika riktlinjer tas fram så att
det blir helt klart för oss vilka skyldigheter vi har i denna fråga.
Tillfälligt boende för våldsutövare
Detta är ett ämne som behöver fortsätta att utredas.
Att polismyndigheten får en mer aktiv roll anser vi vara positivt.
4.2.3 Män som söker hjälp för våldsproblematik
Specialiserade mottagningar för våld mot närstående och nationell telefonlinje
för hjälp och hänvisning till våldsutövare där personen kan få snabb hjälp är
enligt oss bra förslag.
Vi anser att man borde titta närmare på och utveckla ett nära samarbete
mellan mansmottagningar och familjerådgivningar, där bådas kompetens
kommer till användning.
4.2.10 Våld i samkönade relationer
Partnervåld i samkönade relationer behöver uppmärksammas. Det liknar på
många sätt det våld som förekommer i heterosexuella relationer, men det finns
även skillnader. När man söker hjälp kan traditionella föreställningar om
manligt och kvinnligt utgöra hinder för att förstå det sammanhang där våldet
utövas.

3

Det behöver forskas och skrivas mer om våldsutövare i alla slags relationer.
13.2 Hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående
för våld ser ut i dagsläget och hur det kan förbättras.
Vi ser det som mycket viktigt, det utredningen kommit fram till, att det bör vara
enkla vägar in i behandling och stödinsatser i kommunerna. Att våldsutövaren i
ett inledande skede kan få stödinsatser utan biståndsbeslut. Att det finns
öppna intag för t.ex. samtalsstöd och att det sker ett utvecklat samarbete
mellan socialtjänst och hälso-och sjukvården. Utväg Skaraborg är ett bra
exempel.
13.6 Frågor som rör närståendes säkerhet i arbetet med våldsutövare
I kartläggningen av vilka metoder som används har en del kommuner angett att
man arbetar med parterapi i sådana ärenden.
En viktig aspekt att lägga vikt vid är säkerheten för den våldsutsatta, denna
frågeställning behöver ytterligare belysas i det nationella kompetens- och
kunskapsutvecklingsarbetet.
15.3.2 Origo
Origo, resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld .
Vi anser att i flera små kommuner skulle man t.ex. kunna gå samman och ha en
mottagning för hedersrelaterat våld.
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