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Remissvar över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)
Allmänna synpunkter
Kriminalvården välkomnar ett stärkt och mer nationellt samordnat arbete när det gäller
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck och instämmer i behovet av
att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktligheten gällande insatserna inom detta område.
Förslaget innebär att det skapas en övergripande styrorganisation. Kriminalvården
framhåller vikten av att organiseringen av arbetet säkerställer ett effektivt utförande och
samordnas med ordinarie styrning över myndigheterna.
Kriminalvården efterfrågar vidare ett mer utvecklat resonemang om hur förslagen i detta
betänkande förhåller sig till de förslag som framkommer i betänkandet ”Våld i nära
relationer – en folkhälsofråga, förslag för ett effektivare arbete” (SOU 2014:49).
Utredningen beskriver syftet med den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck samt mål och delmål, men det saknas en mer utvecklad
plan för hur dessa mål ska uppnås och en bedömning av hur strategin ska följas upp.
Kapitel 6
I myndighetsförordningen (2007:515) ställs krav på samverkan. Om en övergripande
styrorganisation inrättas önskar Kriminalvården ett tydligare ställningstagande kring hur
samverkan och kunskapsutbyte ska ske mellan de myndigheter och organisationer som
arbetar med gärningsmännen.
Betänkandet beskriver att det finns stora skillnader mellan kommunerna när det gäller
arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att Kriminalvården ska kunna bidra till det
övergripande målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra krävs ett mer likriktat
arbete på kommunal och regional nivå.
Kapitel 7
Kriminalvården vill framhålla vikten av att styrning och uppföljning sker i de ordinarie
styrprocesserna, exempelvis i regleringsbrev och årsredovisningar, för att inte skapa
otydlighet och parallella processer eller orsaka merarbete. Gällande uppföljning är det
viktigt att indikatorerna mäter det som strategin ska åstadkomma och att det också går att
se regionala och lokala resultat.
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Kapitel 8
Kriminalvården anser att de åtta delmålen är betydelsefulla. Målen behöver dock bearbetas
ytterligare med uppföljningsbara delmål och indikatorer för uppföljning. Delmålen bör vara
konkreta och bygga på evidens.
Kriminalvården har pekats ut som en av de särskilt ansvariga för målområde 4 och som
den myndighet som socialstyrelsen ska samverka med när det gäller målområde 8.
Kriminalvården anser att myndigheten härutöver bör vara aktiv som nationell aktör inom
målområde 2. Inom detta målområde kan nämnas att Kriminalvården bedriver eget
forsknings- och utvärderingsarbete och att samtliga behandlingsprogram riktade mot
dömda för våldsbrott är ackrediterade. Det är angeläget att Kriminalvården ges möjlighet
att bidra till ökad kunskap vad gäller t.ex. gärningsmännen, riskfaktorer och
riskbedömningar.
Målområdena 5 och 6
Kriminalvården vill betona att ett prioriterat delmål bör handla om att skapa likvärdiga
insatser i betydelsen att de är evidensbaserade.
Målområde 8
Kriminalvården vill understryka att ett viktigt delmål är att utveckla och implementera en
tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Vidare att återfallsförebyggande insatser mot
hedersrelaterat våld och förtryck bör komma tydligare till uttryck. Kriminalvården ser
vidare ett behov av ett nationellt enhetligt risk- och behovsinstrument i arbetet med våld i
nära relation.
Bilaga 6
Figur 7 innehåller fel; Kriminalvårdens anstalter är inte längre indelade i öppna och slutna
riks- respektive lokalanstalter utan i klass 1, 2 och 3.
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