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103 33 STOCKHOLM

FSS yttrande över Socialstyrelsens skrivelse
S2009/1785/ST, Utredningar avseende kvinnor som har
avlidit med anledning av brott begångna av närstående
Remissvar angående utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av
närstående
Socialstyrelsen föreslår ett nytt system för dödsfallsutredningar. Systemet avser kvinnor som har avlidit med
anledning av brott begångna av närstående m.m. Förslaget ges i en rapport som är svar på ett regeringsuppdrag.
Enligt uppdraget ska, om förutsättningar finns att införa ett system enligt ovan, nödvändiga författningsförslag
lämnas. Systemet för dödfallsutredningar föreslås införas genom en särskild lag.
En dödsfallsutredning ska klarlägga samtliga de förhållanden som har inneburit att den avlidna kvinnan har varit
i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation, och vilka åtgärder som har vidtagits eller kunnat vidtas för
att beakta hennes behov. Syftet med utredningsverksamheten ska vara att ge underlag för förslag till åtgärder
som förebygger att kvinnor utsätts för brott av närstående. Dödsfallsutredningarna får alltså inte förväxlas varken
med tillsyn eller med brottsutredningar.
Socialstyrelsen menar att ansvaret för att analysera samhällets misslyckande när kvinnor avlider pga brott
begångna av närstående inte tillgodoses med nuvarande kontrollsystem. Med de föreslagna utredningarna skulle
man få en samlad kunskap om systembristerna.
FSS anser att det är mycket väsentligt att satsa resurser och ha god kunskap om arbetet med att förbättra stödet
till de människor som lever i relationer där det förekommer våld från partnern. Mycket kunskap finns om stödets
utformning både när det gäller stöd till den som utsätts för våld, barn som bevittnar våld och hur man kan hjälpa
människor att bryta sitt beteende med att utöva våld. Vår uppfattning är att det är klokt att i möjligaste mån satsa
på stöd och hjälp och vidareutveckling av metoder, snarare än att i efterhand utreda när det djupt tragiska redan
skett.
Givetvis är kontroll och uppföljningssystem nödvändigt. FSS föreslår att i det fall nuvarande kontrollsystem
brister bör socialstyrelsen i sin nya roll som tillsynsmyndighet få i uppdrag att förbättra det genom att skaffa sig
den samlade kunskapen samt organisera sitt arbete och arbetssätt så att det blir möjligt. Socialstyrelsen borde
samverka med andra myndigheter och forskningsenheter, så att kunskapen samlas och förmedlas. Någon ny lag
om utredning borde inte behövas. Det finns i så fall också fler grupper som skulle behöva ”haveriutredas” tex de
som drabbas av ”hatbrott”.
En liknande lag finns avseende barn (LuB). Verksamheten enligt LuB skall redovisas och utvärderas i januari
2010. FSS anser att man i vart fall bör avvakta den utvärderingen innan man skapar ny målgrupp för liknande
utredningar.
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