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Landstingets kansli
Landstingsstyrelsen

Mansrådgivning – permanent verksamhet
Bakgrund
Mansrådgivningen i Jönköping startade 2010-10-01som ett samverkansprojekt
mellan Landstinget och Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.
Bemanningen består av 100% psykolog samt 100% skötare/leg psykoterapeut.
Psykologen har sin anställning vid psykologmottagningen, länssjukhuset Ryhov.
Verksamheten har tre syften:
 minska våldet mot kvinnor och barn genom att erbjuda män behandling
 få kontakt med män som utövar våld i nära relationer
 öka kunskapen om män som utövar våld nära relationer
Mansrådgivningen vänder sig till personer som fyllt 18 år och som
 har svårt att hantera sin ilska
 använder hot och/eller våld i sin relation
 på frivillig basis är beredd att söka hjälp
 besöken är kostnadsfria
Mansrådgivarna har utbildats och får fortlöpande handledning från ATV Alternativ till Vold, Oslo. Samverkanspartners är socialtjänsten, sjukvården,
polisen och frivilligorganisationer.

Verksamheten
Fram till och med december 2011 är det 90 klienter som har hört av sig för hjälp
och stöd. Denna siffra är över förväntan, och tyder på att det finns ett behov av en
verksamhet som kan erbjuda behandling för personer som utövar våld i nära
relationer.
I Sverige anmäldes omkring 28 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år
under 2011 (BRÅ).
Cirka 10% av alla barn lever i familjer med våld där barnen är hemma vid 95% av
de tillfällen då våldet utövades (Almqvist K, Broberg A. Barn som bevittnat våld
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mot mamma – en studie om kvinnor och barn som vistas på kvinnojourer i
Göteborg. Göteborg: Lundby stadsdelsförvaltning; 2004).
Nära en tredjedel av våldsutövarna trodde att deras symptom på depression och
ångest berodde på deras våldsamma beteende (Kartläggning över insatser för män
som utövar våld mot kvinnor, Karolinska institutet för SLL, 2011)
Kvinnor och män som utsatts för våld eller hot om våld hade betydligt sämre
rapporterad hälsa och större vård- och läkemedelskonsumtion än kvinnor och män
som inte utsatts (Danielsson m.fl. 2005).
”På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen utvärderat behandling av män som
utövar våld i nära relationer. Utvärderingen visar att många män som sökte sig till
behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden, som var ett år. Männens
psykiska hälsa förbättrades också, och alkohol- och narkotikabruket minskade.
Resultaten tyder på att behandling av män kan vara ett verksamt medel för att
bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer. Studien omfattade verksamheter på
åtta platser i landet. Verksamheterna delades in i tre grupper: ATV (Alternativ till
våld), Kris- eller manscentrum och Utväg. Behandlingsmetoderna i de tre
grupperna visade sig vara likartade. Ett centralt tema i behandlingen var att
männen ska inse sitt ansvar för våldet (Behandling av män som utövar våld i nära
relationer – en utvärdering Socialstyrelsen 2010).

Kostnader
Verksamheten har sedan start finansieras med statsbidrag via Länsstyrelsen. Från
och med 2012-10-01 utgår inget statsbidrag varför verksamheten om den
permanentas måste finansieras på annat sätt.
För Landstingets del innebär det finansiering av 100% psykologtjänst som med
omkostnader beräknas kosta 800 000 kronor per år.
I samband med att verksamheten permanentas blir dess funktion länsövergripande
och kommer att i någon form samordnas med motsvarande verksamhet i länets
övriga kommuner.

Överväganden
Utvärdering som gjorts och som redovisas ovan visar att verksamhetens resultat
väl motiverar att verksamheten permanentas till en beräknad årlig kostnad av
800 000 kronor.
För 2012 erfordras en finansiering på 200 000 kronor.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna etablering av månsrådgivning till en årlig kostnad på 800 000
kronor.
att för 2012 års verksamhet ur landstingsstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter
anvisa 200 000 kronor.
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Mansrådgivning – permanent verksamhet
Mansrådgivning i Jönköping startade 2010-10-01 som ett
samverkansprojekt mellan Landstinget och Jönköping,
Habo och Mullsjö kommuner.
Föreligger nu förslag till permanent etablering av
mansrådgivning.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna etablering av mansrådgivning till en årlig
kostnad på 800 000 kronor,
att för 2012 års verksamhet ur landstingsstyrelsens anslag
för oförutsedda utgifter anvisa 200 000 kronor.
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