
 
 

Cirkulärnr: 07:36 

Diarienr: 07/2004 

Handläggare: Jenny Norén 

Avdelning: Avd för vård och omsorg 

Sektion/Enhet: Sektionen för hälsa och jämställdhet 

Datum: 2007-07-03 

Mottagare: Kommunstyrelsen 
Kommundirektörer 
Individ- och familjeomsorg/IFO-enheterna 
Socialtjänstförvaltningarna 
Kommunstyrelsens jämställdhetsråd 

Rubrik: Regeringsbeslut som rör Socialtjänstens stöd till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 

 



  
 2007-07-03 1 (4) 

 
 
 
 
 
CIRKULÄR 07:36 
 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Avd för vård och omsorg 
Sektionen för hälsa och jämställdhet 
Jenny Norén 
 

Kommunstyrelsen 
Kommundirektörer 
Individ- och familjeomsorg/IFO-enheterna 
Socialtjänstförvaltningarna 
Kommunstyrelsens jämställdhetsråd  
 

Regeringsbeslut som rör Socialtjänstens stöd till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
Under våren 2007 har regeringen fattat fem beslut som kommer att beröra 
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 
Besluten grundar sig i regeringens proposition ”Socialtjänstens stöd till 
våldsutsatta kvinnor” (Prop. 2006/07:38) som innehåller en rad åtgärder som ska 
bidra till att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. 
 
Besluten är följande och sammanfattas kort nedan i detta cirkulär: 

• Utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka 
kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnar våld (Regeringsbeslut 3, 2007-02-15, 
S2007/1630/ST) 

 
• Förstärkt tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och 

barn som bevittnat våld. (Regeringsbeslut 53, 2007-05-03, 
S2007/4337/ST) 

 
• Uppdrag att kvalitetssäkra bedömningsinstrument för socialtjänstens 

insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. 
(Regeringsbeslut 21, 2007-06-20, S2007/5730/ST) 

 
• Uppdrag att stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att 

motverka mäns våld mot kvinnor. (Regeringsbeslut 22, 2007-06-20, 
S2007/5731/ST) 

 
• Uppdrag att förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete 

med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. (Regeringsbeslut 
24, 2007-06-07, S2007/5343/ST) 
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Utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka 
kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld  
Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för åren 2007 och 2008 för att 
förstärka och utveckla kvinnojoursverksamheterna i landets kommuner. 
Länsstyrelsen fördelar medlen och Socialstyrelsen ansvarar för uppföljning och 
utvärdering av satsningen.  
 
Enbart kommuner kan söka utvecklingsmedlen, men medlen är avsedda att 
förstärka och kvalitetsutveckla kvinnojoursverksamheter på lokal nivå, såväl 
kommunal som ideell. Ansökningarna ska avse 2007 och 2008. Varje länsstyrelse 
informerar kommunerna i länet och beslutar om eventuella stoppdatum för 
ansökningarna. 
 
Regeringens mål för satsningen: 

• Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken 
kommun de bor.  

• Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
ska förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer 
målinriktat, strukturerat och samordnat.  

• Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå ska 
stärkas och vid behov ska nya ideella frivilligorganisationer som arbetar 
med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras.  

 
Till vad kan man söka? 
Förutom att utveckla den egna verksamheten till stöd för våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnar våld förväntas kommunen att inom ramen för satsningen:  

• stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet, 
• verka för att den kan utvecklas och 
• stimulera nya frivilligorganisationer att starta verksamhet där sådan inte 

finns.  
 
Satsningen avser följande målgrupper  

• Våldsutsatta kvinnor 
• Barn som bevittnat våld 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionshinder 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta äldre kvinnor 

Dessutom har regeringen gett möjlighet att söka medel till verksamheter för män 
som utövar våld. 
 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2009. 
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Förstärkt tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnat våld  
Länsstyrelserna har i dag ansvaret för den operativa tillsynen inom socialtjänstens 
områden som också rymmer kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor. 
Regeringen anser att tillsynen måste bli mer tydlig och enhetlig över landet och 
förstärker tillsynen med 8 miljoner kronor under 2007 och 2008.  
 
De utökade resurserna ska användas för att åstadkomma en aktivt granskade 
tillsyn med främjande inslag inom området. Bland flera aspekter lyfter regeringen 
fram att i tillsynen särskilt granska: 

• Hur socialtjänsten handlägger, utreder, fattar biståndsbeslut och tillgodoser 
behovet av stöd och hjälp i ärenden som rör våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnar våld.  

• Hur socialtjänsten beaktar förekomsten av våld när den handlägger och 
utreder ärenden om vårdnad, boende och umgänge, och hur 
barnperspektivet beaktas i arbetet. 

• Hur socialtjänsten arbetar med uppföljning och kvalitetsutveckling av 
verksamheten och om socialtjänstens dokumentation uppfyller de krav 
som kan ställas på sådan. 

• Hur socialtjänsten samverkar, dels inom och mellan kommuner, dels med 
övriga berörda myndigheter och ideella organisationer. 

 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2009.  
 

Uppdrag att kvalitetssäkra bedömningsinstrument för socialtjänstens 
insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld  
Parallellt med den förstärkta tillsynen ska Socialstyrelsen och länsstyrelserna 
prioritera att ta fram bedömningskriterier för tillsynen av socialtjänstens arbete 
med våldsutsatta kvinnor.  Regeringen vill åstadkomma en mer enhetlig 
bedömning av vilka insatser en våldsutsatt kvinna och hennes barn kan få. Syftet 
är att ta fram ett nationellt bedömningsinstrument – ett på vetenskaplig grund 
baserat frågeformulär – som kan användas för att på ett systematiskt och 
standardiserat sätt bedöma kvinnans respektive barnens situation och behov av 
insatser.  
 
Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen har 
fått i uppdraget att identifiera och kvalitetssäkra ett eller flera svenska eller 
internationella bedömningsinstrument som kan användas i socialtjänstens arbete 
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  
 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2009. 
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Uppdrag att stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att 
motverka mäns våld mot kvinnor  
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att inom ramen för sitt 
ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet av 
frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor. Målet för verksamheten 
ska vara att säkra ett gott och rättssäkert stöd för våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld. 
 
Länsstyrelserna ska utöka sitt stöd till kommunerna i deras samverkan och arbeta 
för att på olika sätt främja utvecklingen, tex. genom utbyte av kunskap och goda 
erfarenheter. Länsstyrelsens samordningsuppgift ska utformas utifrån de 
förutsättningar som passar bäst för länet, i samråd med kommuner och andra 
berörda aktörer inom varje län. 
 
Redovisningen av uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län 
och överlämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2009. 
 

Uppdrag att förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens 
arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld  
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utarbeta vägledning till stöd för 
tillämpningen av lagstiftningen som rör socialtjänstens arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnar våld. Socialstyrelsen ska också på lämpligt sätt ta 
fram och sprida annan form av befintlig kunskap som stöd till socialtjänstens 
personal. 
 
I uppdraget ingår att sprida information om befintliga insatser riktade till män som 
utövar våld samt tillgänglig kunskap vad gäller män som utövar våld. Syftet är att 
möta behovet av kunskapsstöd till socialtjänstens personal på detta område och att 
finna former för att kontinuerligt sprida information om befintlig kunskap, 
metodutveckling, erfarenhet samt goda exempel.  
 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2009. 

Ytterligare information 
För mer information, se www.regeringen.se, under Socialtjänstpolitik. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Jenny Norén, Avdelningen 
för vård och omsorg, e-post: jenny.noren@skl.se, telefon: 08-452 76 87. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd för vård och omsorg 
 

 

 
Roger Molin 
Bitr. avdelningschef 

http://www.regeringen.se/
mailto:jenny.noren@skl.se
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