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§ 241
Betänkandet att bryta ett våldsamt beteende (SOU 2018:37)
Ärendenr 2018/926-1.3.1.5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet
Remissen är aktualiserad av Socialdepartementet och avser
återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld.
Förslaget avser ändringar i flera olika lagar såsom socialtjänstlagen,
offentlighets och sekretesslagen, polislagen m.fl.
Lagändringar föreslås att träda i kraft den 1 januari 2020. Följande ändringar
gällande socialtjänsten föreslås av utredningen:
 Socialtjänstlagen ska ändras så att våldsutövare ska erbjudas insatser och
ändringen ska införas i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen. Syftet med en
 sådan reglering är att våldsutövare ska kunna erbjudas insatser som
 kan bidra till att de slutar att använda våld.
 Polisen ska underrätta socialtjänsten när det kan finnas behov av
samordnande insatser, SIP, givetvis är allt utifrån samtycke av den
enskilde.
 en ny sekretessbrytande regel ska införas i offentlighets- och
sekretesslagen, OSL, till förebyggande av allvarlig brottslighet mot
person. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska genom den nya
bestämmelsen ha en möjlighet, dock ej skyldighet, att lämna uppgifter om
en enskild till polisen. En avgränsning ska ske till brott som avses i 3, 4
eller 6 kap. brottsbalken för vilket det inte är förskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år.
 kommunerna bör kunna hänvisa till tillfälligt boende för våldsutövare
ifall det är lämpligt för säkerheten av de våldsutsatta och andra
omständigheter.
 hälso- och sjukvården behöver i högre grad än i dag engageras i arbetet
med att upptäcka våld mot närstående. Utredningen har inte bedömt att
ansvaret för insatser till våldsutövare från hälso- och sjukvårdens sida är
lämpligt att reglera i lag.
 att det hos Socialstyrelsen ska inrättas Centrum för samordning och
kunskapsutveckling för insatser och behandling till personer som utsätter
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närstående för våld. Där ska ovan nämnda förslag samordnas, tas fram
riktlinjer och vägledning m.m.
 en utökning med en punkt i hälso- och sjukvårdslagen att om barnets
förälder, eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans
med, utövar våld eller begår andra övergrepp mot barnet eller mot en
närstående till barnet ska barns behov av egen information särskilt
beaktas.
Luleå kommuns remissvar
Luleå kommun anser att propositionens förslag ger positiva förändringar med
mer tydlighet när det gäller ansvaret för att erbjuda insatser till våldsutövare.
Luleå kommun har sedan 2014 erbjudit insatser till våldsutövare. Det kan
nämnas i sammanhanget att vid utvärdering av Alternativmottagningen mot
våld i Luleå visade ett ökat behov och därav kommer utökning av resurs ske
under hösten 2018 av erbjudandeverksamheten inom enheten Centrum mot
våld.
Luleå kommun är också positiva till att andra myndigheter får rätt och
skyldighet att agera. Det enda är frågan om varför inte förtydligande också
sker i hälso- och sjukvårdslagen. Utredningen tar också upp att gränsen
mellan de uppgifter som ska utföras av socialtjänsten och hälso- och
sjukvården är en fråga som är föremål för mycket diskussion bland dem som
arbetar med insatser och behandling. Luleå kommun anser att då både
socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen är ramlagar och när ansvaret
kan förtydligas i SoL, borde det också kunna göras i HSL för att få ett
förtydligande när det gäller ansvarsbiten för våld i nära relationer både för
våldsutövare och de som utsätts för våld.
Luleå kommun ställer sig också positiv till att ett nationellt
kompetenscentrum inrättas för att samordna och ge vägledning till det
förebyggande arbetet och för behandling av våldsutövare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-09-24 § 238 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att avge remissvar enligt ovan.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Sammanfattnings av remiss ”Att bryta ett våldsamt beteende –
återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld”
SOU 2018:37, KLF Hid: 2018.6984
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 Socialnämndens protokoll 2018-08-31 § 123, KLF Hid: 2018.6808
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-24 § 238, KLF Hid: 2018.7218

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Kommunledningsförvaltningens kansli
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