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Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och  
allmänna råd om våld i nära relationer  
 

Mot bakgrund av de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka lämnas 
följande yttrande.  
 
Begreppsförklaringar (1 kap. 6 §) 
När det gäller de förklaringar som föreslås till begreppen ”våldsutsatta” och 
”våldsutövare” vill Åklagarmyndigheten peka på att det kan finnas en risk för 
att barnperspektivet blir otydligt när ”barn och vuxna” ersätts med ”personer”. 
Eftersom förslaget i övrigt innebär att bestämmelserna som avser barn skiljs 
från bestämmelserna som gäller vuxna anser Åklagarmyndigheten att det skulle 
kunna vara lämpligt att även i begreppsförklaringarna synliggöra båda dessa 
grupper. 
 
Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 SoL 
Åklagarmyndigheten ser positivt på förslaget att ytterligare omständigheter, 
och då särskilt den våldsutsattas kön, lyfts som något socialnämnden bör be-
akta vid planering av verksamheten och i enskilda ärenden. Den våldsutsattas 
kön är enligt vår uppfattning en av de främsta riskfaktorerna för brottsoffer vid 
våld i nära relationer.  
 
Riskbedömningar (4 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1 § samt 6 kap. 3 §) 
Åklagarmyndigheten ser positivt på de förtydliganden som föreslås i ovan an-
givna bestämmelser om riskbedömning. Åklagarmyndigheten anser dock att 
det bör övervägas om det i de allmänna råden bör exemplifieras vad som avses 
med ”vid behov”. En möjlig lösning skulle kunna vara att till de allmänna rå-
den föra över något eller några av de exempel på när en riskbedömning ska gö-
ras som redogörs för i konsekvensutredningen. 
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Våldsutövare (6 kap. 4 och 5 §§) 
Förslaget innehåller inga specifika bestämmelser för barn som är våldsutövare. 
Bestämmelserna omfattar istället alla våldsutövare oavsett ålder. Åklagarmyn-
digheten vill peka på att en bestämmelse som inte beaktar våldsutövarens ålder 
kan innebära en risk för att barnperspektivet och barnkonventionsregler, som 
även omfattar unga lagöverträdare, inte beaktas fullt ut. För att minska risken 
för detta skulle bestämmelsen i 5 § kunna kompletteras med en skrivning om 
att utgångspunkt ska tas även i våldsutövarens ålder. Alternativt kan det över-
vägas om de allmänna råden skulle kunna utformas likt de allmänna råden som 
ges vid utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld i 5 kap. 1 §.  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Detta yttrande har beslutats av chefen för Utvecklingscentrum, överåklagaren 
Lennart Guné, efter föredragning av kammaråklagaren Louise Enocksson  
Witting. I den slutliga handläggningen av ärendet har också vice överåklagaren 
Eva Johnsson deltagit. 
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