
 
 

Cirkulärnr: 09:85 

Diarienr: 09/6060 

Handläggare: Jenny Norén 

Avdelning: Avdelningen för vård och omsorg 

Sektion/Enhet: Sektionen för hälsa och jämställdhet 

Datum: 2009-12-22 

Mottagare: Kommunstyrelse 
Socialnämnd 
Kommundirektör 
Socialchef 
Socialtjänstförvaltningar 
Individ- och familjeomsorg /IFO-enheter 
 

Rubrik: Information om Socialstyrelsens allmänna råd för 
socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt 
barn som bevittnat våld 

Bilagor: Bilaga 1 - SOSFS 2009:22: Socialstyrelsens allmänna 
råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta 
kvinnor samt barn som bevittnat våld  
Bilaga 2 – Socialstyrelsens meddelandeblad 1: om 
socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld 
Bilaga 3 – Socialstyrelsens meddelandeblad 2:om 
socialnämndens ansvar för god kvalitet oavsett utförare 
av insatser 
Bilaga 4 - SOSFS 2009:23: Kungörelse från 
Socialstyrelsen om ändring i allmänna råden (SOSFS 
2003:5) om ekonomiskt bistånd 

 
SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN



  
 2009-12-22 1 (2) 

 
 
 
 
 
CIRKULÄR 09:85 
 

 
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 

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

Kommunstyrelse 
Socialnämnd 
Kommundirektör 
Socialchef 
Socialtjänstförvaltningar 
Individ- och familjeomsorg 
/IFO-enheter 
 

Information om Socialstyrelsens allmänna råd för 
socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor 
samt barn som bevittnat våld 
Socialstyrelsen uppdrogs 2007 att förbättra kunskapsstödet när det gäller 
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 
(S2007/5343/ST). Uppdraget innefattade att ge vägledning för tillämpningen av 5 
kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Socialstyrelsen ger denna vägledning 
i form av nya allmänna råd (SOSFS 2009:22, se bilaga 1) som börjar gälla den 22 
december 2009, två meddelandeblad som publiceras samtidigt (se bilaga 2 och 3) 
och en handbok som publiceras den 1 juni 2010. Uppdraget inbegriper även 
ändringar i Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (se Kungörelse 
från Socialstyrelsen SOSFS 2009:23, bilaga 4). 

Socialstyrelsens nya allmänna råd är specifikt inriktade på insatser för våldsutsatta 
kvinnor och barn som har bevittnat våld och syftar till att ge nämnden stöd för 
verksamhet på övergripande nivå och individnivå. Råden spänner över hela 
socialtjänsten och framhäver vikten av ansvar för alla grupper inklusive kvinnor 
med missbruksproblem, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk 
bakgrund och äldre kvinnor.  

De allmänna råden avser huvudsakligen tillämpningen av 5 kap. 11 § andra och 
tredje stycket SoL. Råden rör dessutom 3 kap. 1 § (om socialnämndens uppgifter), 
3 kap. 3 § (om god kvalitet i socialtjänsten), 3 kap. 4 § (om nämndens uppsökande 
verksamhet), 4 kap. 1 § (om rätten till bistånd) och 11 kap. 1 § SoL (om nämndens 
skyldighet att inleda utredning). 
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Meddelandeblad 
Socialstyrelsen publicerar i samband med de allmänna rådens ikraftträdande två 
meddelandeblad för att ge socialnämnden stöd för tillämpningen. Dessa bifogas 
detta cirkulär. 

Meddelandeblad 1: Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld, se bilaga 2. 

Meddelandeblad 2: Socialnämndens ansvar för god kvalitet oavsett utförare av 
insatser, se bilaga 3. 

Ytterligare information 
Socialstyrelsen kommer att förstärka sitt kommunikationsarbete för att sprida 
kunskap om uppdraget. Under perioden 2010–2012 avser myndigheten att skapa 
en målgruppsanpassad webblösning för socialtjänsten, ordna nätverksträffar för 
nämnder, chefer, handläggare och behandlare samt erbjuda kontinuerligt stöd i 
frågor som rör utveckling av kommunal verksamhet i enlighet med de nya 
allmänna råden.  
 

Frågor 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan besvaras av Jenny Norén (allmänna 
frågor, information), e-post: jenny.noren@skl.se, tfn 08-452 76 87, och Pär 
Ödman (juridiska frågor) tfn 08-452 7552, e-post: par.odman@skl.se.  
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