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Yttrande till Socialdepartementet om betänkandet
att bryta ett våldsamt beteende ‐
återfallsförebyggande insatser för män som utsätter
närstående för våld
Betänkande SOU 2018:37 Att bryta ett våldsamt
beteende – återfallsförebyggande insatser för män
som utsätter närstående för våld
Borlänge kommun tillstyrker utredningen i sin helhet med följande synpunkter:
Avsnitt 14.1.1. Ansvar för insatser till personer som utsätter närstående för våld
ska framgå av socialtjänstlagen.
Borlänge kommun tillstyrker utredningens förslag men anser att det blir en ny
skyldighet för kommunerna och inte ett förtydligande som utredningen menar. Borlänge
kommun anser därmed att finansieringsprincipen ska gälla och att kommunerna får full
kostnadstäckning för detta.
Avsnitt 14.1.2 Hälso- och sjukvården bör i större utsträckning arbeta med
våldsproblematik
Borlänge kommun tillstyrker utredningens förslag men önskar en tydligare/skarpare
formulering kopplat till vårdgarantin och Hälso- och sjukvårdens ansvar att ställa frågor
om våld och en skyldighet att bidra till att korta väntetiderna för den som söker hjälp för
våldsproblematik.
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Avsnitt 14.3 Boende för våldsutövare
Borlänge kommun anser att intentionen i utredarens förslag är god. Utifrån att frågan är
så pass komplex och betänkandet inte är nog tydligt hur man säkerställer den utsatte
och barnens skydd anser Borlänge kommun att frågan behöver utredas vidare. För att
säkerställa den utsatte och barnens skydd bör en sådan utredning få direktiv att titta på
möjligheten att koppla elektronisk fotboja till kontaktförbud.
Avsnitt 14.4 Centrum för samordning och kunskapsutveckling kring
förändringsarbete med våldsutövare ska inrättas hos Socialstyrelsen
Utredningen föreslår att godkännande av behandlingsverksamhet inte bör vara
tvingande för de som bedriver behandlingsverksamhet – det vill säga i praktiken ofta
privata aktörer.
Borlänge kommun anser att det, för att få bedriva behandlingsverksamhet med inriktning
på personer som utövar våld mot närstående, är det rimligt att det ställs höga krav på
kunskap och kvalitet, och någon form av godkännande eller certifikat borde vara en
självklarhet, för att inte öppna upp för oseriösa aktörer. Det bör följa samma regler och
lagar för att upprätta och bedriva behandlingsverksamhet för denna målgrupp som för
andra behandlingsverksamheter enligt socialtjänstförordningen.
Avsnitt 14.4.2. Uppdrag för centrum för samordning och kunskapsutveckling samt
andra aktörers roller
Utredningen föreslår att ”Statliga bidrag bör kunna ges till kommuner och landsting som
väljer att inrätta mottagningar enligt den modell som tas fram av Centrum för samordning
och kunskapsutveckling”.
Borlänge kommun anser att det behöver vara ett tvingande direktiv att inrätta
mottagningar för att skapa en jämn fördelning i landet. Våldsutövande män ska kunna
erbjudas likvärdig stöd och hjälp oavsett vart i landet han bor. Borlänge kommun anser
också att det skall ges statliga bidrag till de kommuner och landsting som inrättar
mottagningar enligt den modell som tas fram av Centrum för samordning och
kunskapsutveckling. Detta för att underlätta dialogen/samarbetet mellan kommun och
landsting så att arbetet med att inrätta mottagningar inte faller på vem som ska betala
vad.
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