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Socialnämnden

§ 143

Dnr 2018-000100 701

Begäran om remissyttrande - Betänkandet - Att bryta
ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser

för

män som

utsätter närstående för våld

(SOU 2018:37)

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.

Sammanfattning
Betänkandet

De huvudsakliga förslagen

i

betänkandet

är:

o

Socialnämnden får ett lagstadgat ansvar för tillhandahålla insatser
den som har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp.

o

Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda gränsen mellan socialtjänstens
uppdrag och Hälso- och sjukvårdens uppdrag.

o

Kriminalvården ska få rätt och skyldighet

samordnad Individuell Planering,

o"

Ett

som utsätter närstående

o

Socialtjänsten ska ges möjlighet
förebygga vissa grova brott.

o

Frågan

och delta i

SIP.

Centrum för samordning och kunskapsutveckling

behandling till personer
av Socialstyrelsen.

att

för insatser

lämna uppgifter till polisen

för att

för

samordning och kunskapsutveckling.

Polisen ska ges en
våldsutövare.

mer aktiv roll i samverkan med andra gällande

Bedömning
Socialnämndens yttrande
Att förbättra samhällets insatser för att förebygga Våld i nära relationer är
enligt socialnämnden ett mycket angeläget område. Ett klargörande av
uppdrag och förutsättningar för de olika samhällsaktörerna är enligt
socialnämnden nödvändigt för att utöka och förbättra insatserna till
våldsutövare.
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Socialnämnden anser att betänkandets förslag att förtydliga socialtj änstens
ansvar för insatser för våldsutövare är viktigt. Det är svårt att utifrån
betänkandets förslag bedöma konsekvenserna för socialnämnden. Innehållet
i utökningen av socialnämndens ansvar är oklart och påverkas i stor
utsträckning den utredning som betänkandet anser att Socialstyrelsen bör
göra om gränsdragning mellan terapeutisk eller psykologisk behandling och
psykosociala insatser och psykosocial behandling. Enligt socialnämndens
uppfattning borde en sådan utredning föregått förslaget om utökning av
socialnämndens ansvar. Likaså anser socialnämnden att de ekonomiska
konsekvenserna av ett utökat ansvar för Socialnämnden är kraftigt
underskattade i betänkandet. En kostnadsberäkning på 20 000 kr per ärende
tycks alltför låg med hänsyn till att de flesta kommuner behöver bygga upp
kompetens och nya organisatoriska strukturer för ett relativt begränsat antal
ärende per kommun.
Förslagen om möjlighet för Kriminalvården att initiera SlPzar och Polisens
utökade ansvar för samverkan ger enligt socialnämnden bättre möjligheter
till samverkan. Kriminalvårdens utökade möjlighet att initiera samverkan
kommer även förbättra samverkan på andra områden än våldsutövare tex vid
planering inför fri givning från kriminalvårdsanstalt.

Socialnämnden anser även att förslaget till ny sekretessbrytande regel är
välmotiverat och möjliggör en bättre samverkan med polisen i syfte att
skydda våldsutsatta.
Socialnämnden instämmer med betänkandet att våldsutövare bör hänvisas till
boende istället för att den våldsutsatte behöver flytta.
Socialnämnden saknar dock konkreta förslag för att möjliggöra detta även i
de fall väldsutövare inte flyttar på egen hand. Betänkandet skjuter även
denna fråga till Centrum för samordning och kunskapsutveckling. Det
kommer enligt socialnämndens uppfattning fördröja förändringar i
lagstiftningen när det gäller rätten till en gemensam bostad
tillfälligt

Förslag

beslut
Att socialnämndens godkänner ovanstående remissyttrande.
tiII

Deltar debatten
i

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Malin
Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Ylva Särmnark (L), Magnus Stridh
(SD), tjänstgörande ersättarna Mia Persson (MP), Magnus Björk (S) och

Nicolas Westrup (SD).
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Socialnämnden

Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Nicolas Westrup
(SD) bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Att det i hela
betänkandet benämns som ”våldsutövaren På flera ställen benämns det

”män” som

år förövaren.

Birgitta Lagerlund (M) yrkar med instämmande av Malin Månsson
Anna-Karin Wallgren (S) bifall till tj änsteförslaget.

Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M)

och finner

att

yrkande.

(S)

och

proposition på framförda yrkanden
socialnämnden bifaller ordförande Åsa Evaldssons (M)
ställer

Omröstning begärs och ska Verkställas.

godkänns.

Ja-röst för bifall

till

Följ ande propositionsordning

Åsa Evaldssons (M) tillåggsyrkande.

Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas
röster, således avslås Åsa Evaldssons

fem (5) j a-röster och
(M) tilläggsyrkande.

åtta ((8) nej-

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:
Namn:

lä

Åsa Evaldsson (M)

Larsson (RP)

Birgitta

Malin

><><|g7

Månsson

(S)

Lagerlund (M)

Birgitta

Ylva Särnmark (L)

Thomas Svensson
Martin

Moberg

xxxxxx

(S)

(S)

Anna-Karin Wallgren (S)
Magnus Stridh (SD)
Rolf Loberg (RP), tj ers.

X
X

'

Magnus

Björk (S)

tj

ers.

xx

Mia Persson (MP) tj ers.
Nicolas Westrup (SD) ers.

Summa:

tj

cn><

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna ovanstående skrivning såsom sitt
yttrande i ärendet och översända detsamma till Socialdepartementet.
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Reservation

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Birgitta Larsson (RP), Magnus
Stridh (SD), Rolf Loberg (RP) och Nicolas Westrup (SD) reserverar sig till
förmån för ordförandens yrkande.
Exp.

Sggaldegartemgntet
Kommunledningsförvaltningen
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