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Att bryta ett våldsamt beteende –
återfallsförebyggande insatser för män som
utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att
ta fram riktlinjer för arbetet med våldsutövare och avstyrker förslaget om att inrätta
ett centrum för samordning och kunskapsutveckling kring våldsutövare hos Socialstyrelsen.
Statskontorets remissvar behandlar endast utredningens förslag om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledning och inrättande av ett nationellt kompetenscentrum. Övriga förslag är för allmänt hållna eller rör frågor som ligger utanför
Statskontorets kompetens.

14.1.2 Hälso- och sjukvården bör i större utsträckning
arbeta med våldsproblematik
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att
ta fram riktlinjer för arbetet med våldsutövare. Statskontoret delar utredningens
slutsats om att det är viktigt att arbetssätt och utbudet av insatser till våldsutövare
blir mer lika i landet. I enlighet med Kunskapsstödsutredningens (SOU 2017:48)
slutsatser vill vi dock framhålla att nationella riktlinjer bör vara vägledande snarare
än obligatoriska. Som utredningen konstaterar är evidensen svag eller saknas för
flera av de behandlingsmetoder som ingått i kartläggningen. Vidare har Statskontoret tidigare sett att socialtjänsten till skillnad från hälso- och sjukvården saknar
strukturer för att ta emot exempelvis bindande regleringar och kunskapsunderlag på
ett bra sätt. 1

Statskontoret (2016:13) Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och
sjukvård och socialtjänst.
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14.4 Ett nationellt centrum för samordning och
kunskapsutveckling
Statskontoret avstyrker utredningens förslag om att inrätta ett centrum för samordning och kunskapsutveckling kring våldsutövare hos Socialstyrelsen. Enligt Statskontoret saknas en analys av mervärdet av ett sådant kompetenscentrum i förhållande till ordinarie myndighetssamverkan på området.
Centrum för samordning och kunskapsutveckling föreslås bland annat ha i uppgift
att ta fram kunskapsstöd och utveckla samarbeten med andra kompetenscentrum
kring förändringsarbete med våldsutövare. Statskontoret vill betona att det redan i
dag finns en rad myndigheter som har nationella kompetens- och samordningsuppdrag på området mäns våld mot kvinnor.
Statskontoret har tidigare utvärderat regeringens styrning av nationella uppdrag
som rör mäns våld mot kvinnor. 2 Vår analys visade att det inte finns några större
problem vad gäller roll- och ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter. Vi
pekade även på att myndigheterna har etablerade strukturer för hur de ska samverka och samordna sin verksamhet.
Enligt Statskontoret riskerar utredningens förslag därför att överlappa olika myndigheters befintliga verksamhet inriktad på förebyggande arbete, analys och metodutveckling. Statskontoret har även i andra sammanhang pekat på att det finns en
risk för att parallella strukturer byggs upp för kunskapsspridning inom socialtjänstens område. 3
Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utredningschef Anna Pauloff och utredare Madeleine Håkansson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Annelie Roswall Ljunggren

Madeleine Håkansson
Statskontoret (2016:21). Nationella uppdrag om mäns våld mot kvinnor. En analys av
regeringens styrning.
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Se till exempel Statskontorets remissvar över Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård
och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21) och Statskontoret 2014:18 Evidensbaserad
praktik inom Socialtjänsten.
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