
Nationella jämställdhetspolitiska mål:

Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

2. Ekonomisk jämställdhet

3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och   
omsorgsarbetet

4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra

Styrning



Länsstyrelsens uppdrag



Länsstyrelsens uppdrag

Stödja samordning av arbetet i länet mot mäns våld mot 
kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck/Gift mot sin vilja
fördela utvecklingsmedel regionalt för förebyggande arbete.
fördela utvecklingsmedel nationellt för skyddat boende

Kompetens- och metodstöd (SoS och Lst)
för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor,
barn som har bevittnat våld och våldsutövare
2012-2014



Socialstyrelsen & länsstyrelserna arbetar 
tillsammans för att stödja kommunernas arbete
mot våld i nära relationer

fördela utvecklingsmedel och skapa nationellt och regionalt 
kompetens- och metodstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med 
våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och 
våldsutövare 2012-2014





Flödesschema över olika kontakter en förövare med barn kan behöva ha vid våld i nära relation
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Socialtjänstlagen är tydlig

Kommunens ansvar enligt 2:1 SoL

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär 
ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

God kvalitet enligt 3:3 SoL

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter 
inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 



- Vad säger socialtjänstlagen? 

Våld i nära relation 

5 kap
11§ Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som 
utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i 
behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat 
våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer 
för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp  



Prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
- förtydligande av nämndens ansvar 5 kap. 11 § SoL 

VÅLD – Handbok om socialnämndens ansvar för 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 

2007

2009 SOSFS 2009:22 Socialnämndens arbete med våldsutsatta 
kvinnor
och barn som bevittnat våld

2011

Från lagändring till handbok

• Redovisar den närmare innebörden av de allmänna råden

• Utgör ram för alla andra av Socialstyrelsens uppdrag/publikationer som 
rör socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

• Gäller alla grupper/individer av kvinnor som är utsatta för våld av närstående



Nationell tillsyn 2012 av kommunerna

• Uppsökande och förebyggande arbete
• Kvalitet
• Samverkan
• Utredning
• Insatser
• Barns behov
• Vårdnad, boende och umgänge



Nationell tillsyn 2012 av kommunerna

• Välfungerande kommuner finns – men fåtal
• Det går för långsamt 
• Lagens krav följs inte
• Brister i majoriteten av kommunerna
• Stora brister i flera kommuner 
• Krav på åtgärder i flertalet
• Uppföljning och ny tillsyn 



……..ur tillsynsbeslut

Om det inte är uppenbart att kvinnan enbart efterfrågar information, 
utan behöver någon form av hjälp och stöd,

ska hennes förfrågan hanteras som en ansökan om stöd och 
hjälp och en utredning enligt  11 kap 1§ inledas

En utredning enligt 11 kap 1 § SoL är grunden för 
biståndsbedömda insatser som följs av beslut enligt 4 kap 1 § SoL



Om barn har bevittnat våld

Har något barn bevittnat våldet
Behöver inte vara kvinnans egna barn, utan kan också vara andra 
barn, t ex barn till en sambo

Det är oacceptabelt att barn utsätts för att bevittna våld av 
eller mot närstående

Om det framkommer att något barn har bevittnar våld ska den 
informationen föras vidare till den enhet som utreder barn



Anmälningsskyldighet

• 14 kap 1 § SoL
Anmälningsskyldigheten gäller myndigheter vilkas verksamhet 
berör barn och ungdom samt de som är anställda där. Även 
verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet på 
bl a socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens område har 
anmälningsskyldighet

Skyldigheten att anmäla är absolut i den mening att det inte får 
bli föremål för övervägande av den anmälningsskyldige själv



Polisanmälan
Om det finns misstanke om att ett barn utsatts för brott bör detta 
skyndsamt polisanmälas, om det bedöms vara till barnets bästa 
(SOSFS 2006:12)

Ändring av umgänge eller vårdnad
Om socialnämnden vid en utredning med anledning av att ett barn 
bevittnat våld får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om 
vårdnad eller umgänge, är nämnden skyldig att göra en framställan 
eller ansökan till domstol om detta 5 kap 2 § första stycket SoF



EVIDENSBASERAD PRAKTIK
(Haynes et al, 2002)

Bästa
tillgängliga

kunskap

Kontextuella 
faktorer, t.ex. lagar 

och riktlinjer

Individens 
Situation, erfarenhet

och önskemål

Professionell 
expertis



Förändringsarbete

Kärnkomponenterna i ett förändringsarbete utgörs av 
• personalens kompetens
• organisatoriskt stöd 
• ledarskap

De tre delarna är integrerade med varandra och fungerar 
kompensatoriskt



FREDA – bedömningsmetoder

• FREDA-kortfrågor. Stöd till att identifiera (våga fråga) våld.  

• FREDA-beskrivning. Stöd i kartläggning av pågående eller 
tidigare våld/utsatthet.  

• FREDA-farlighet. Stöd att bedöma risk för fortsatt  utsatthet.

• Instrumenten är könsneutrala



Identifiera våldsutsatthet

Varje professionell som frågar om våld bör känna sig säker på hur 
ett jakande svar ska hanteras och vilka rutiner för vidare 
information, hänvisning eller ytterligare utredning som gäller i 
verksamheten när våldsutsatthet identifieras



Fristad från våld

• Kartläggning av skyddade boenden i Sverige
April 2013

• Skyddat boende – en vägledning för socialtjänsten och dess 
utförare

• Förslag till modell hur insatsen kan kvalitetsutvecklas, följas upp 
och utvärderas

• Definition av begreppet skyddat boende
• Utreda tillståndsfrågan om skyddat boende

September 2013



När det fungerar

• Kompetens/erfarenhet
• Särskilda verksamheter/personer
• Klara Rutiner
• Helhetssyn
• Identifierar och ställer frågor
• Utreder
• Riskbedömning
• Beviljar bistånd och följer upp
• Barnets behov i fokus
• Viktigt och prioriterat område



Vad vill Socialstyrelsen & länsstyrelserna uppnå?

• att våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och 
våldsutövare är lika självklara målgrupper i socialtjänstens 
arbete som andra  

• minimera risken för rättsosäkerhet i stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld

• underlätta en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan 
socialtjänsten och ideella föreningar



Kontakta oss gärna

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Katarina Björkgren tel 010-224 45 20
Katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se


