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FSS yttrande över betänkandet
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55
Socialdepartementet har inbjudit Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) att lämna
synpunkter med anledning av slutbetänkandet SOU 2015:55, Nationell strategi mot
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
Sammanfattning
FSS instämmer i stort till förslaget men menar att även våld och övergrepp mot
pojkar och män borde ingå i strategin. FSS menar också att myndigheters arbete med
att nå fler våldsutövare är så pass angeläget att strategin kunde ha utvecklat detta
ytterligare.
Övergripande mål för den nationella strategin
FSS uppfattar bakgrundsbeskrivningen, första halvan av betänkandet, som innehållsrik
och väl genomarbetad. Särskilt intressant är kapitlet om våldets kostnader samt
Sveriges satsningar mot våld i ett globalt perspektiv. Frågan om mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer är komplicerad och behöver granskas från flera håll.
Utredningen har valt att ändra avgränsningen för uppdraget och även inkluderat
målgruppen barn. FSS ser detta som positivt. Barn drabbas i allra högsta grad av
våld från närstående och mellan närstående. Målgruppen har även vidgats när det
gäller hedersrelaterat våld och förtryck och genom att uppmärksamma homo-, bioch transpersoners utsatthet. Våldet drabbar i dessa fall även pojkar och män.
FSS menar att även våld och övergrepp mot pojkar och män borde ingå i strategin.
Det är en mindre grupp och att inkludera den står inte i motsats till det jämställdhetspolitiska målet för strukturellt arbete.
FSS menar att myndigheters arbete med att nå fler våldsutövare är så pass angeläget
att strategin kunde utvecklat detta ytterligare.
Den nationella strategins åtta långsiktiga målområden
FSS anser att alla målområden är viktiga prioriteringar men att ett av dem bör lyftas
fram särskilt – det våldsförebyggande arbetet måste utvecklas på alla våldspreventiva nivåer. Konkreta åtgärdsförslag från det nationella sekretariatet under strategiperioden kan vägleda och inspirera det lokala våldsförebyggande arbetet.
FSS välkomnar forskning som kan fördjupa kunskap och utveckla metoder i det
praktiska arbetet.

Den nationella strategins förslag
Den nationella strategin föreslås gälla i tio år framåt med årlig uppföljning och en
utvärdering efter fem år samt en vid strategiperiodens slut. FSS instämmer i
förslaget.
FSS instämmer i förslaget att strategin ska styras från regeringen då frågan är ett
sektorsövergripande politikområde med flera berörda departement.
Strategin föreslår att det ska skapas ett nationellt råd på regeringskansliet.
FSS instämmer i förslaget. Ett nationellt råd med representanter från myndigheter
och organisationer är en nödvändig länk mellan sekretariatet på regeringskansliet
och det praktiska arbetet på fältet.
Strategin föreslår att länsstyrelsernas ansvar som regionala samordnare av arbetat
mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ska förtydligas,
stärkas och bli mer långsiktigt.
FSS instämmer i förslaget.
Strategin föreslår att myndigheter som har ansvar och uppdrag inom den nationella
strategin årligen lämnar lägesrapporter till regeringen.
FSS instämmer i förslaget.
Strategin föreslår att regeringen årligen upprättar åtgärdsprogram inom den
nationella strategin.
FSS instämmer i förslaget. Förslag på åtgärder och inriktning är värdefull
vägledning i det praktiska arbetet på lokal och regional nivå.
Strategin föreslår att en uppföljningsstruktur bestående av strategins målstruktur,
indikatorer, lägesrapporter från myndigheter, regeringens årliga åtgärdsprogram
samt uppföljning och utvärdering efter fem år, ska utvecklas succesivt under
strategiperioden.
FSS instämmer i förslaget med förhoppning om att stor vikt läggs vid
brukarundersökningar så att kvalitet och inte bara kvantitet synliggörs.
För Föreningen Sveriges socialchefer
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