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Remissvar avseende Dnr 4.1-37013/2021 förslag till 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i 

nära relationer 

 

Diarienummer 4.1-37013/2021 

Socialstyrelsen, Rättsavdelningen 

 

 

Inledning samt generella synpunkter på förslagen 

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) ser positivt på förslagen till revidering av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Vi vill särskilt 

betona vikten av att fortsätta använda könsneutrala uttryck som våld i nära relationer, 

våldsutsatt, våldsutövare, barn som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation för att 

nämna några. Detta gör att även våld i samkönade relationer, våldsutsatta män i 

heterosexuella relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som bevittnat eller 

utsatts för våld i nära relation inkluderas i ansvaret för socialnämnd, hälso- och sjukvård 

samt tandvård. Som nämns i konsekvensutredningen utgör mäns våld mot kvinnor den 

största delen av problematiken, men det är viktigt att framhålla allas rätt till stöd och 

hjälp oavsett kön både när det gäller barn och vuxna. 

 

BOJ anser att alla förslag är bra och väl genomarbetade. Därför tillstyrks de. Vi har 

emellertid följande förslag till tillägg, nämligen att det tydliggörs att förmedling av 

kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer bör ske även när det gäller barn i 

enlighet med 6 kap. 3 § på samma sätt som anges när det gäller vuxna. Det finns många 

väl fungerande idéburna organisationer utöver Brottsofferjouren som ger stöd åt barn 

och unga. 

 

Särskilt positivt ser vi på förslaget att skärpa de allmänna råden om att rutinmässigt 

ställa frågor om våld. Omformuleringen av hot- och riskbedömningar välkomnas av BOJ.  

Sådana hot- och riskbedömningar behöver nämligen alltid göras både initialt och 

fortlöpande när nya faktorer tillkommer. BOJ välkomnar att hedersrelaterat våld och 

förtryck samt våld i ungas relationer lyfts upp och tydliggörs i förslagen. Vi ser också ett 

ökat behov av kontakter mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Dock känner 

BOJ en viss oro för socialnämndens ansvar för målgruppen våldsutövare.  
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BOJ skulle gärna se ett samarbete mellan socialtjänsten och andra berörda myndigheter 

när det gäller våldsutövare. Exempelvis finns det inom frivården betydande kompetens 

om målgruppen och om vilka arbetsmetoder som fungerar. Frivården har också vana av 

vilka insatser som krävs för att ge adekvat skydd och stöd till berörda våldsutsatta 

personer runt våldsutövaren. 

 

Föredragande i detta remissvar har vice förbundsordförande Monica Ekström samt 

verksamhetsutvecklare våld i nära relation Heléne Carlsson varit. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Sven-Erik Alhem    Fredrik Mellqvist 
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