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 106 30 Stockholm  

 

  

 

 

Nationellt centrum för kvinnofrids remissvar avseende förslag 

till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i 

nära relationer. 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har tagit del av 

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i 

nära relationer samt den tillhörande konsekvensutredningen och 

avger i detta remissvar sina synpunkter.  

Det är positivt att Socialstyrelsen genomfört en fördjupad analys av 

de allmänna råden och föreskrifterna som varit i bruk ett par år. 

NCK har framfört behov av skärpning av föreskriften och 

välkomnar förslagen till ändringar. NCK:s övergripande 

synpunkter är att revideringen kan stärka socialnämnders och 

vårdgivares arbete på området våld i nära relationer vilket kan 

förbättra arbetet mot våld. 

Markeringen om att frågan om våld ska ställas i föreskriften är 

positiv, och att socialnämnden och vården ska fastställa rutiner om 

att ställa frågan om våld i respektive verksamhet. Socialstyrelsens 

Dödsfallsutredningar har påvisat vikten av att rutinmässigt ställa 

frågan om våld, vilket nu ska omsättas i dagligt arbete.  

 Det är också av betydelse att behovet av samordning betonas, både 

internt och externt för att förstärka insatserna mellan de olika 

aktörerna. Sekretess och tystnadsplikt ska vara ett skydd för den 

enskilda vid kontakt men att det finns möjlighet att vid samtycke 

upprätta en individuell plan.  

I föreskrifterna understryks att personal inom socialtjänst och vård 

bör ha kunskap om våld och andra övergrepp. Ändringen i 

Högskoleförordningen som trädde i kraft 1 juli 2018 kan bidra till 

att detta uppfylls. Med ändringen kommer åtta program där man i 

sitt framtida yrke möter kvinnor och barn innebära krav på 

dokumenterad kunskap om mäns våld mot kvinnor.  

Insatser för att erbjuda våldsutövare att ändra sitt beteende i 

föreskrifterna är problematisk och svår att utföra. Ändringen i 

Nationellt centrum för 

kvinnofrid  

 

National Centre for 

Knowledge on Men’s Violence 

Against Women 

 

SE-751 85 Uppsala 

 

Besöksadress/Visiting address: 

Akademiska sjukhuset  

Ingång 17 

 

Uppsala University Hospital 

Entrance 17 

 

Telefon/Phone: 

018-611 27 93 

+46 18 611 27 93 

 

Telefax/Fax: 

018-50 73 94 

+46 18 50 73 94 

 

www.nck.uu.se 



2 (2) 

 

 

Organisations/VATnr: 

202100-2932 

socialtjänstlagen tenderar att flytta fokus från den brottsliga 

handlingen som är rättsväsendets ansvar. 

Det är dock olyckligt att använda könsneutrala formuleringar. I 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av 

våld mot kvinnor och våld i hemmet är en av utgångspunkterna att 

våldet är könsrelaterat på strukturell nivå. Föreskrifterna bör spegla 

Sveriges åtagande i konventionen.  

 

Konsekvensutredningen  

Konsekvensutredningen har bidragit till en tydligare struktur och 

skärpning av föreskriften i linje med de krav som ställs på 

vårdgivare och socialnämnder i dag. Mot bakgrund av 

konsekvensutredningen är förslagen till föreskrifter och allmänna 

råd relevanta och ett uttryck för utvecklingen i samhället, såväl 

inom socialtjänst och vård som rättsväsende. 

 

I detta ärende har Anita Hussénius varit beslutande. Åsa Witkowski 

har varit föredragande. 

 

 
 

Anita Hussénius 

Föreståndare 

Nationellt centrum för kvinnofrid 

Uppsala universitet 

 

 


