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Fördelning av utvecklingsmedel för arbete mot
våld i nära relationer 2022 – påfyllnadsmedel
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner fördelning av utvecklingsmedel för
arbete mot våld i nära relationer, påfyllnadsmedel, enligt
nedanstående tabell.
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära
relationer 2022 – fördelning av påfyllnadsmedel
Fördelning
Nämnd
kronor
429 237
Rinkeby-Kista
Spånga-Tensta

256 307

Hässelby-Vällingby

369 250

Bromma

192 185

Kungsholmen

135 786

Norrmalm

138 527

Östermalm

146 368

Södermalm

347 005

Enskede-Årsta-Vantör

425 782

Skarpnäck

173 011

Farsta

317 212

Hägersten-Älvsjö

346 832

Skärholmen

261 078

Socialnämnden

200 000

Totalt
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Sammanfattning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att fördela
ytterligare 59 250 000 kr i statsbidrag till kommuner för att
kvalitetsutveckla arbetet 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. Medlen fördelas som påfyllnadsmedel till tidigare utlysta
utvecklingsmedel. Av påfyllnadsmedlen har 3 738 580 kr fördelats
till Stockholms stad.
Förvaltningen föreslår att påfyllnadsmedlen fördelas till
samtliga stadsdelsnämnder och till socialnämnden, enheten för
hemlösa inom socialtjänstavdelningen.
Bakgrund
Socialstyrelsen har under åren 2020–2022 regeringens uppdrag att
fördela medel till kommuner 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. Socialstyrelsen har tidigare utlyst utvecklingsmedel till
kommuner för 2022 om totalt 85 500 000 kr. Av dessa har
Stockholms stad rekvirerat 5 394 915 som har fördelats till
samtliga stadsdelsnämnder och till äldrenämnden, enligt beslut i
socialnämnden i maj.
Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag av regeringen att fördela
ytterligare 59 250 000 i statsbidrag till kommuner för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer mm. Medlen
fördelas som påfyllnadsmedel till tidigare utlysta utvecklingsmedel.
Av påfyllnadsmedlen har 3 738 580 kr. fördelats till Stockholms
stad, vilket har rekvirerats av socialförvaltningen.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor, i samråd med
socialtjänstavdelningen. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet
den 24 augusti 2022. Rådet för funktionshinderfrågor har haft
möjlighet att behandla ärendet den 25 augusti 2022.
Ärendet
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Övergripande mål och användning av utvecklingsmedel
En övergripande målsättning med utvecklingsmedlen är enligt
Socialstyrelsens anvisningar (se bilaga) att arbetet mot våld i nära
relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt
prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av
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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, enligt Socialstyrelsen.
En del av påfyllnadsmedlen ska enligt Socialstyrelsen i första hand
avse stöd till kommuner, att med utgångspunkt i myndighetens
föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, analysera
om utbudet av skyddat boende svarar mot behoven hos våldsutsatta
och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen skriver även i sina
anvisningar att medlen kan rekvireras för att utföra reguljära
insatser inom utvecklingsmedlen, i syfte att utveckla och stärka:
•

•

•

•

•
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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.

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
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att ordna varaktigt boende åt vuxna och barn som vistas i skyddat
boende, 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 arbete
för att stärka samverkan mellan socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens arbete på lokal nivå.
Medlen kan användas till och med 31 december 2022. De kan även
användas retroaktivt för verksamhet från och med 1 januari 2022.
Jämställdhetsanalys
Våld i en nära relation utövas oftast av en man mot en kvinna.
Resultat från Stockholms stads socialtjänstrapport 2021 visar att det
under 2021 var totalt 2 779 våldsutsatta personer som var kända av
socialtjänsten, varav drygt 90 procent var kvinnor och cirka tio
procent var män.
Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt
eget liv. Utifrån det övergripande målet arbetar regeringen efter sex
delmål, varav ett är att Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 1. De
statliga utvecklingsmedlen syftar till att kvalitetsutveckla arbetet
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 inom staden, och bidrar
därmed till ökad jämställdhet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Av Socialstyrelsens anvisningar framgår att en del av medlen i
första hand avser stöd till att analysera om utbudet av skyddat
boende svarar mot behoven hos våldsutsatta och barn som bevittnat
våld. Socialförvaltningen bedömer dock att det inte det finns behov
av att göra en sådan kartläggning eftersom det gjordes för ett och ett
halvt år sedan vid framtagandet av stadens boendeplan för
våldsutsatta.
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Socialförvaltningen föreslår att påfyllnadsmedlen fördelas till
samtliga stadsdelsnämnder och till enheten för hemlösa inom
socialtjänstavdelningen vid socialförvaltningen. Fördelningen
mellan stadsdelsnämnderna görs utifrån resursfördelningsnyckeln
för vuxna missbruk/övrigt inom individ- och familjeomsorg, då det
inte finns någon specifik fördelningsnyckel för våld i nära
relationer.
Stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska använda
utvecklingsmedlen för de syften som anges ovan och i övrigt följa
1

Mer om jämställdhetspolitikens mål - Regeringen.se
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de anvisningar som angetts av Socialstyrelsen (se bilaga). Under
dessa förutsättningar kan statsbidraget användas för arbete inom alla
verksamheter som möter personer som är utsatta för våld i nära
relation och/eller våldsutövare. I början av nästa år ska
stadsdelsnämnderna och enheten för hemlösa återrapportera till
socialförvaltningen hur de har använt utvecklingsmedlen.
Socialförvaltningen återrapporterar sedan till Socialstyrelsen för
stadens räkning.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner fördelning av
utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer,
påfyllnadsmedel, enligt nedanstående tabell:
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära
relationer 2022 – fördelning av påfyllnadsmedel
Fördelning
Nämnd
kronor
429 238
Rinkeby-Kista
Spånga-Tensta

256 307

Hässelby-Vällingby

369 250

Bromma

192 185

Kungsholmen

135 786

Norrmalm

138 527

Östermalm

146 368

Södermalm

347 005

Enskede-Årsta-Vantör

425 782

Skarpnäck

173 011

Farsta

317 212

Hägersten-Älvsjö

346 832

Skärholmen

261 078

Socialnämnden

200 000

Totalt

3 738 580

Bilaga
Socialstyrelsens anvisningar till kommuner för att rekvirera
påfyllnadsmedel - utvecklingsmedel för 2022 för arbete mot våld i
nära relationer m.m.
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