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Betänkandet SOU 2015:55 Nationell strategi mot
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld
och förtryck
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser sammanfattningsvis att den nationella
strategin är en genomarbetad och heltäckande utredning som ger möjligheter att bidra till
en förbättra effektivitet och ökad kvalitet av insatser inom området. Många insatser har
hittills varit kortsiktiga och den målstruktur som föreslås kan bidra till ett mer långsiktigt
arbete med ökade möjlighet till såväl samordning som uppföljning av insatser. Att
utredningen involverat målgrnppen barn ser IVO som särskilt positivt för det framtida
arbetet.

Synpunkter på utredningens olika delar
Kap. 2.12 Våldsutsatta kvinnor med särskild sårbarhet/osynlighet och komplext
hjälpbehov
IVO anser att den generella bristen på bostäd.e r (hyreslägenheten med timlig hyra) bör
nämnas som en ytterligare faktor kopplad till hjälpbe~ov och ekonomiska problem.
Bristen på bostäder drabbar kvinnor som tillhör särskilt sårbara grnpper hårt, och kan
utgöra ett hinder för att såväl bryta upp som att söka hjälp.

Kap. 6:9 Lagstiftning inom området
IVO instämmer i att det viktigaste för att åstadkomma ett bättre och mer effektivt arbete är
att ansva1iga myndigheter lever upp till de krav som ställs i gällande lagar och föreskrifter.
IVO anser dock att det är en brist att verksamheter som omfattas av lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade inte omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2014:4) Våld i nära relationer.
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Kap. 6.14 Ideburna organisationer och civilsamhället

Utredningen har angivit exempel på olika idebuma organisationer. IVO saknar exempel på
handikapp- och pensionärsföreningar.
Kap. 7:15 Nivåer - nationell, regional, lokal

Länsstyrelsen är en lämplig myndighet för den förslagna, samordnande rollen. Den årliga
redogörelse för hur det regionala arbetet bedrivs för att nå strategins mål blir ett värdefullt
underlag för tillsynens granskning av kommunernas och vårdgivamas arbete inom
området.
Kap. 8. Målområde 4, 5, 6, 7

Indikatorerna är problematiska gällande åldersintervallet 16-79 år i målområde 4 i för
hållande till ålderindelningarna i målområde 5, 6, och 7. IVO anser att flickor mellan 13 
15 år samt äldre kvinnor över 79 år inte blir tillräckligt synliggjorda.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunilla Hult Backlund. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Gunnar Moa och Thomas Mehralizade,
chefsjuristen Anna Sundberg samt inspektören Ann-Britt Thöm deltagit. Enhetschefen
Helen von Sydow har varit föredragande.
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