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Ärende
Linköpings kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Socialstyrelsens
förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer med
tillhörande konsekvensutredning. De syftar bland annat till att förbättra
kvaliteten i socialnämnders och vårdgivares arbete inom området våld i nära
relationer samt att förbättra stödet och skyddet till våldsutsatta vuxna och barn
samt till barn som bevittnat våld i nära relation.
Social- och omsorgsförvaltningen ser mycket positivt på Socialstyrelsens
revidering av föreskrifterna och allmänna råd om våld i nära relationer, med
syftet att göra dem mer aktuella och ändamålsenliga. Samt välkomnar också
ambitionshöjningen i föreskrifterna, och tydligheten i och med den strukturella
och språkliga bearbetningen. De mer specifika synpunkterna samlas under
rubriken Synpunkter i nämndens yttrande. Synpunkterna berör:
 Nya bestämmelser om att inleda utredning avseende våldsutsatta barn
och barn som har bevittnat våld.
 Riskbedömningar och riskbedömningsinstrument avseende utredning
och insatser avseende våldsutsatta barn och barn som har bevittnat våld.
 Socialnämndens insatser avseende behandlingsinsater för vuxna
våldsutsatta och våldsutövare
 Tillfälligt boende och personal med kunskap om barns behov
 Revideringen av Socialstyrelsens handbok “Våld - Handbok om
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära
relationer”.
 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser för socialnämnden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd, 2022-03-03
Bilaga, Yttrande 2022-03-03
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Bakgrund
Linköpings kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Socialstyrelsens
förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer med
tillhörande konsekvensutredning. Syftet med revideringen av föreskrifterna är
att bland annat göra dem mer aktuella och ändamålsenliga. Sammantaget visar
Socialstyrelsens uppföljning att nuvarande SOFS 2014:4 uppfattas som ett stöd
för verksamheten, men också att det finns behov av vissa ändringar eller
förtydliganden. Behoven av ändringar handlar främst om upptäckt, skydd och
stöd samt att förebygga att våld utövas igen.
Socialstyrelsens nuvarande föreskrifter och allmänna råd om våld i nära
relationer (SOFS 2014:4) trädde i kraft den 1 oktober 2014. Föreskrifterna
syftar bland annat till att förbättra kvaliteten i socialnämnders och vårdgivares
arbete inom området våld i nära relationer samt att förbättra stödet och skyddet
till våldsutsatta vuxna och barn samt till barn som bevittnat våld i nära relation.
Socialstyrelsen har även gett ut handboken “Våld - Handbok om socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer” (2016).
I december 2019 inleddes en uppföljning av SOFS 2014:4. Resultatet
redovisades i Fördjupad uppföljning av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer Analys av behov av
revidering av vissa delar av SOSFS 2014:4 (Socialstyrelsen, juli 2021).
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde även en tillsynsrapport om
Barn riskerar att bli utan stöd och hjälp En regional tillsyn av våld i nära
relationer vid 13 kommuner och 7 barnkliniker i Mellansverige, 2019. Flera
förslag till nya bestämmelser har även genomförts, bland annat trädde nya
bestämmelser i kraft den 1 augusti 2021 om att personer som utsätter eller har
utsatt andra för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
Kommunala mål
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Jämställdhetsanalys är inte genomförd, bedöms inte vara relevant eller påkallad
i detta ärende.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling är inte påkallad.
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