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Remissyttrande över Socialstyrelsens 
föreskriftsutkast om våld i nära relationer 
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade föreskriftutkast på remiss. Brå har 
framförallt läst förslaget utifrån de nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära 
relationer som trädde i kraft den 1 augusti 2021 riktade till såväl socialtjänst som hälso- och 
sjukvård och som innebär tydliga krav att verka för att personer som utsätter eller har 
utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. 

Brå ser positivt på de föreslagna föreskrifterna men önskar att de ger tydligare råd kring det 
återfallsförebyggande arbetet riktat mot våldsutövare. Exempelvis kan råden avseende 
socialnämndens kartläggning av förekomsten av våldsutövare i kommunen (kap 2 §8), 
socialtjänstens kompetens att arbeta med målgruppen (kap 3) samt när och hur frågor om 
våld ska ställas till våldsutövare (2 kap. §4 respektive 7 kap. §2) kompletteras med kunskap 
om våldsutövare och våldsutövningens bakomliggande orsaker. Exempelvis behövs 
kompetens avseende drivkrafter bakom våldsutövning både för att kunna förebygga den 
och för att kunna upptäcka den med hjälp av frågor.  

Med hänvisning till Brå-rapport 2021:15 Våld i ungas parrelationer vill myndigheten också 
framhålla att det finns olika typer av våldsamma relationer och våldsutövare – vilket är 
extra viktigt att ta hänsyn till i ett förebyggande arbete. Befintlig kunskap på området har 
ofta ett utpräglat vuxenperspektiv och ett mer generellt fokus på mäns våld mot kvinnor och 
i lägre grad lyft det våld som sker mellan unga. I rapporten framhålls att insatser i Sverige 
ofta har ett utpräglat genusperspektiv, men att den internationella forskningen visat att det 
inte alltid tycks vara den utgångspunkt som ger bäst effekt exempelvis i 
beteendeförändrande insatser för våldsutövare. 

Brå delar Socialstyrelsens analys från konsekvensutredningen att det mest ändamålsändliga 
är att fortsätta utveckla föreskrifter och allmänna råd och metodstöd för det förebyggande 
arbetet med våldsutövare inom området våld i nära relationer. (s.19) Och vill i det här 
sammanhanget framhålla vikten av samordning med det stöd som ges av andra nationella 
aktörer som exempelvis Brå. 

Detta yttrande avges av tillförordnad generaldirektör Björn Borschos efter föredragning av 
biträdande enhetschef Charlotta Gustafsson.  
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