
Viktigt information gällande nya bestämmelser i 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL och offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400), OSL. 

Till dig som är verksamhetschef eller  
motsvarande inom socialtjänsten

Våld och förtryck måste få ett slut
Socialstyrelsen stödjer och följer upp arbetet inom vård och omsorg med bästa 
tillgängliga kunskap om hur våld kan förebyggas, upptäckas och behandlas. Målet är 
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I augusti 2021 infördes nya bestämmelser i 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL med uttalade krav på att socialnämnden ska verka 
för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp 
ska ändra sitt beteende. Samtidigt infördes också en ny sekretessbrytande bestämmelse 
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Den innebär att socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården under vissa förutsättningar får lämna ut uppgifter till 
Polismyndigheten i syfte att förebygga allvarligare brott. Medarbetare inom 
socialtjänsten kan göra skillnad för de som är utsatta eller utsätter sina närstående  
för våld.

För att underlätta för dig som chef har vi tagit fram en sammanfattning av den nya 
sekretessbrytande bestämmelsen och en sammanfattning över socialnämndens ansvar 
gällande våldsutövare. Vi har också tagit fram en presentation av Socialstyrelsens 
rapport om behandlingsmetoder för våldsutövare. Du kan använda presentationen som 
utgångspunkt för att förmedla kunskap till dina medarbetare och föra dialog kring hur 
ni kan utveckla er kompetens och sätta rutiner för er verksamhet.

Hur kan du arbeta vidare med detta i din verksamhet? Du kan exempelvis: 

• Identifiera vilka medarbetare som behöver vilken information och kunskap.

• Göra en presentation av rapporten ”Behandlingsmetoder för våldsutövare”  
till berörda medarbetare.

• Se över era rutiner inom de olika områdena.

• Fundera på om det finns eller behövs samverkan med andra verksamheter.

• Kartlägga om ytterligare behov av utbildning finns hos dina medarbetare.

Läs mer om våldsutövare i nära relationer på Kunskapsguiden 
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/vald-och-fortryck/vald-i-nara-
relationer/valdsutovare-i-nara-relationer/

Läs mer om bestämmelserrna i Meddelandeblad nr 5/2021 Nya bestämmelser om 
förebyggande av våld i nära relationer och om Barnfridsbrott, hos Socialstyrelsen
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