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Socialnämnden 

Återrapportering av utvecklingsmedel för 

2020 för att kvalitetsutveckla arbetet med 

våld i nära relation och stöd till våldsutsatta 

kvinnor och barn m.m. 

Sammanfattning 

Återrapportering av statsbidrag för år 2020 som rekvirerats från Socialstyrelsen 

för kvalitetsutveckling av arbetet med våld i nära relation och för stöd till 

våldsutsatta. Statsbidraget har dels använts till fortsatt kompetensutveckling för 

socialförvaltningens medarbetare och till en projektanställning för ett projekt 

inom våld i nära relation inom förvaltningen.  

Beslutsförslag 

Socialnämnden noterar informationen om återrapportering av användning av 

statsbidraget för kvalitetsutveckling av arbetet med våld i nära relation och 

våldsutsatta år 2020 till protokollet. 

Bakgrund 

Österåkers kommun har för år 2020 tilldelats 311.379 kr i statsbidrag från 

Socialstyrelsen. Socialstyrelsens övergripande mål med satsningen är att 

kvalitetsutveckla insatserna så att stödet till våldsutsatta kvinnor och barn ska 

vara av lika hög kvalitet i hela landet. De som har utsatts för våld ska få det 

stöd och den hjälp de behöver oavsett var i landet de bor.  

• Medlen ska bidra till att utveckla det systematiska och långsiktiga kvalitets-
arbetet inom området och avser i första hand insatser som underlättar 
efterlevnaden av gällande regler och införlivande av annat normerande arbete 
från nationell nivå. 
  

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 
(SOSFS 2014:4) ska tjäna som utgångspunkt för arbetet tillsammans med 
tillsynsresultat och annan kunskap om brister och behov som har identifierats 
på lokal nivå.  
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• Medlen ska också sprida effektiva metoder inom området våld i nära 
relationer och i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn.  
 
Rekvirerade utvecklingsmedel ska återrapporteras till Socialstyrelsen senast den 
31 mars 2021. Återrapportering är gjord inom tidsramen. 

Förvaltningens slutsatser 

De medel som erhölls har använts enligt Socialstyrelsens intentioner i form av 

utbildning av grundläggande kunskaper om våld i nära relation på bred front till 

samtliga medarbetare inom förvaltningen. Men också i form av fördjupad 

kunskap för vissa berörda medarbetare inom området. Några medarbetare har 

även genomgått utbildningen FREDA -  en metod för våld & farlighets-

bedömning.  

En projektledare har arbetat upp till 50 % operativt med våldsutsatta vuxna 

och våldsutövare på enheten för ekonomiskt bistånd och övriga 50 % har 

förlagts på uppgifter utifrån den projektplan som tagits fram. Rapport från 

projektet kommer att presenteras för förvaltningens ledningsgrupp för vidare 

beslut.  

Syftet med projektet är att en översyn genomförs av förvaltningens operativa 

arbete med dess olika processer och rutiner och där detta kartläggs. Syftet är 

även att förslag ska tas fram på förbättringar av förvaltningens arbete utifrån 

Socialstyrelsens föreskrifter avseende arbetet inom våld i nära relation. I syftet 

ingår också att beskriva kommunens övergripande arbete inom området våld i 

nära relation. Målet med projektet är att förvaltningens enheter ska få en 

samsyn kring hur förvaltningen ska arbeta med våld i nära relationer och att 

hitta en optimal organisering av detta arbete, som är effektiv, samordnad och 

fungerande för våra medborgare.  

Förvaltningen har således valt att satsa på en bred och generell intern 

kompetenshöjande insats för alla medarbetare inom förvaltningen. Alla 

medarbetare har under 2020 erbjudits flera olika tillfällen att delta i en 

obligatorisk grundutbildning om två halvdagar om våld i nära relation.  

Delar av förvaltningen har även deltagit i olika länsövergripande forum och 

nätverk på temat våld i nära relation, heder och hedersrelaterat våld och 

förtryck samt prostitution, människohandel och könsstympning som en del av 

dessa utvecklingsmedel. 

Bilagor 

1. Återrapportering av 2020 års statsbidrag till kommuner för att 

kvalitetsutveckla arbetet med våld i nära relation och stöd till våldsutsatta 

kvinnor och barn m.m. 



 

 

 

 

 

3 

2. Rekvisition av utvecklingsmedel för 2020 till kommuner för att 

kvalitetsutveckla arbetet med våld i nära relation och stöd till våldsutsatta 

kvinnor och barn m.m.  

3. Projektplan (version 2) Projekt Våld I Nära Relation Socialförvaltningen 

Österåkers kommun. 
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