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kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära
relationer
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner fördelning av statsbidrag för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer enligt
nedanstående.
Fördelning av statsbidrag för att kvalitetsutveckla

arbetet mot våld i nära relationer
Nämnd

Fördelning kronor

Rinkeby-Kista

499 891

Spånga-Tensta

308 587

Hässelby-Vällingby

442 299

Bromma

231 818

Kungsholmen

166 146

Norrmalm

165 744

Östermalm

169 970

Södermalm

422 188

Enskede-Årsta-Vantör

513 819

Skarpnäck

217 698

Farsta

359 311

Älvsjö

116 659

Hägersten-Liljeholmen

301 898

Skärholmen

312 659

Socialnämnden

150 000

Äldrenämnden

150 000

Summa totalt

4 528 687
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Sammanfattning
Regeringen beslutade för år 2020 att ge kommuner och landsting
möjligheten att rekvirera medel för att utveckla arbetet mot våld i
nära relationer. Medlen rekvireras från Socialstyrelsen.
Stockholms stad rekvirerar 4 528 687 kronor som sedan ska
fördelas på stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden
för användning under perioden 1 januari-31 december 2020.
Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges delegation från
nämnden att fördela medlen enligt fördelningsnyckeln för vuxna
inom individ och familj, då det saknas en fördelningsnyckel för våld
i nära relationer.
Medlen ska enligt anvisningarna användas för att utveckla
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära
relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för
att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och
människohandel för sexuella ändamål.
Bakgrund
Regeringen gav den 12 mars 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att
under 2020 fördela utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära
relationer m.m. till kommuner, regioner samt ideella föreningar och
stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå. Regeringen
planerar även att avsätta medel under 2021 och 2022. Medel
avsattes även under åren 2016, 2017, 2018 och 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 20 maj 2020.
Ärendet
Regeringen beslutade även för 2020 att ge kommuner och landsting
möjligheten att rekvirera medel för att utveckla arbetet mot våld i
nära relationer. Medlen rekvireras kommunvis från Socialstyrelsen
e-tjänst. Stockholms stad rekvirerar 4 528 687 kronor som fördelas
på stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden, baserat
på fördelningsnyckeln för vuxna inom individ och familj. Området
våld i nära relationer har ingen egen fördelningsnyckel och
bedömning har gjorts i samråd med controller på
stadsledningskontoret att nyckeln för vuxna inom individ och familj
är den bäst lämpade att använda.
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Användning av medlen
En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära
relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt
prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av
likvärdig kvalitet i hela landet. Personer som har utsatts för sådant
våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i
landet de bor. Målsättningen är också att kommuner och regioner
ska vara självförsörjande i fråga om baskunskaper om våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan mellan
kommuner, regioner och berörda verksamheter är av stor vikt.
Kunskap om behov och brister som har identifierats på lokal nivå
bör vara utgångspunkt för arbetet.
I Socialstyrelsens anvisningar för utvecklingsmedlen (se bilaga)
anges att medlen avser att utveckla och stärka:
• socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens, inklusive
tandvårdens, långsiktiga, strukturerade och samordnade
arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld,
hedersrelaterat våld och förtryck, arbete med vuxna och barn
i prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt
stöd till våldsutsatta vuxna och barn, inklusive barn som har
bevittnat våld,
• alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva och
tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(2014:4) om våld i nära relationer m.m. och gällande
regelverk i övrigt,
• verksamma metoder för våldsutsatta med särskilda behov på
grund av exempelvis ålder, funktionsnedsättning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
nationell minoritetstillhörighet, utländsk bakgrund,
hedersrelaterat våld och förtryck eller drogrelaterade
problem samt personer i prostitution eller människohandel
för sexuella ändamål,
• alla berörda verksamheters förmåga att upptäcka och stödja
våldsutsatta barn och vuxna, inklusive flickor och kvinnor
som har utsatts för eller riskerar att utsättas för
könsstympning och barn som uppges vara gifta, och
• insatser för att nå våldsutövare och förebygga återfall i
våldsbrott.
Särskilt om samverkan:
Medlen får även användas för att stärka samverkan mellan
kommuner som på egen hand möter svårigheter att utveckla ett
framgångsrikt arbete. Det kan exempelvis handla om:
• samarbete för att ordna varaktigt boende åt vuxna och barn
som vistas i skyddat boende,
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•
•
•

utveckling av kommun- och myndighetsgemensamma
resurscentra för barn och vuxna som riskerar att utsättas för
hedersrelaterat våld och förtryck eller
kartläggningar av antalet barn och unga som saknas i skolan
och som misstänks ha utsatts för hedersrelaterade brott
utomlands.
Det kan också handla om samarbete för att stärka samverkan
mellan socialtjänstens arbete och hälso- och sjukvårdens på
lokal nivå.

Tidsperiod för användning av medlen
Medlen kan användas till och med 31 december 2020. De kan även
användas retroaktivt för verksamhet från och med 1 januari 2020.
Om det finns medel kvar hos Socialstyrelsen efter den 1 september
som inte har rekvirerats, kommer dessa att fördelas på kommuner
som önskar ta del av dessa vilket staden har anmält intresse för.
Återrapportering och eventuell återbetalning
Staden ska senast den 31 mars 2021 redovisa till Socialstyrelsen hur
medlen har använts. Socialstyrelsen kommer att följa upp hur
medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.
Om hela bidraget inte har använts vid 2020 års slut ska återstoden
återbetalas till Socialstyrelsen, senast vid den tidpunkt som
Socialstyrelsen meddelar. Detsamma gäller om medlen inte har
använts i enlighet med målen för statsbidraget.
Jämställdhetsanalys
Våld i en nära relation utövas oftast av en man mot en kvinna.
Kvinnor blir i betydligt högre grad utsatta för grovt och dödligt våld
från en närstående.
Resultat från Stockholms stads socialtjänstrapport 2018 visar att det
var 2 390 vuxna personer över 18 år som hade varit utsatta för våld i
nära relationer under 2018. Av dem som varit utsatta var 90 procent
kvinnor och 10 procent män. För att bidra till ett mer jämställt
samhälle finns ett behov av att titta mer på preventiva insatser samt
utveckla kvaliteten i stadens verksamheter så att makt, möjligheter
och resurser fördelas lika oberoende av kön.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Ett preventivt arbete är att fokusera mer på våldsutövarna och där
börja tidigt med att förändra normer i samhället som exempelvis
maskulinitetsnormer. Staden bidrar därmed till ett jämställt, icke-
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diskriminerande och socialt hållbart samhälle, vilket bör reflekteras
av stadsdelarnas fördelning av resurserna.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att fördelning av statsbidraget görs utifrån
nedanstående förslag:
Fördelning av statsbidrag för att kvalitetsutveckla

arbetet mot våld i nära relationer
Nämnd

Fördelning kronor

Rinkeby-Kista

499 891

Spånga-Tensta

308 587

Hässelby-Vällingby

442 299

Bromma

231 818

Kungsholmen

166 146

Norrmalm

165 744

Östermalm

169 970

Södermalm

422 188

Enskede-Årsta-Vantör

513 819

Skarpnäck

217 698

Farsta

359 311

Älvsjö

116 659

Hägersten-Liljeholmen

301 898

Skärholmen

312 659

Socialnämnden

150 000

Äldrenämnden

150 000

Summa totalt

4 528 687

Medlen ska användas i enlighet med socialstyrelsens anvisningar
och gå i linje med det antagna programmet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.
Förvaltningen föreslår vidare att förvaltningschefen får delegation
från nämnden att fördela medlen enligt fördelningsnyckeln för
vuxna inom individ och familj.
Bilaga
1. Socialstyrelsens anvisningar för rekvirering av
utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära
relationer m.m.
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