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Förord 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att förstärka tillsynen över 
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. I samma beslut fick Social-
styrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att ta fram bedömningskriterier för 
tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld. 

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har tillsammans under 2008–2009 ar-
betat med att både ta fram bedömningskriterier för tillsynen och genomföra 
en nationell tillsyn av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld. Denna rapport till regeringen gäller den nationella 
tillsynen av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld som genomfördes under perioden september 2008–mars 2009.  

Länsstyrelserna var operativt ansvariga för tillsynen och granskade 80 
kommuner och nämnder i hela landet. Detta är första gången som en natio-
nell tillsyn har genomförts på ett likartat sätt över hela landet med gemen-
samma nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med vålds-
utsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  

Projektgruppen för att ta fram rapporten har bestått av Mikael Thörn, pro-
jektledare, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Ingrid Andersson, Länssty-
relsen i Skåne län, och Elis Envall, Socialstyrelsen. Krister Jansson, Social-
styrelsen har medverkat i arbetet med att ta fram och sammanställa uppgifter 
från länsstyrelsernas gemensamma tillsynsdatabas (Natilos). Birgitta Rese-
nius, Socialstyrelsen har granskat rapporten. 

Professor Margareta Hydén, Linköpings universitet, har medverkat som 
expert och sakkunnig och granskat rapporten. 

Projektgruppen för att ta fram bedömningskriterierna har även bestått av 
Johan Brisfjord, Socialstyrelsen och Birgitta Resenius, Socialstyrelsen. Dick 
Lindberg, Socialstyrelsen har varit projektledare. 

Arbetet har letts av Socialstyrelsens och länsstyrelsernas gemensamma 
samverkansgrupp. 

 
 

Åsa Börjesson 
Avdelningschef 
Socialstyrelsen 
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Sammanfattning    

Detta är första gången som en nationell tillsyn har genomförts på ett likartat 
sätt över hela landet med gemensamma nationella bedömningskriterier för 
kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 
Länsstyrelserna har genomfört tillsyn i 80 kommuner och stadsdelsnämnder 
i hela landet under perioden september 2008–mars 2009. 

Länsstyrelsernas tillsyn ger en övergripande bild av kommunernas arbete 
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen visar dock 
att det finns skillnader i hur kommunerna tar sitt ansvar. Några kommuner 
har varit mer aktiva och utvecklat sitt arbete och sina insatser inom området, 
men många andra kommuner har fortfarande stora brister. Detta innebär att 
bostadsorten kan avgöra om en våldsutsatt kvinna eller ett barn som bevitt-
nat våld uppmärksammas samt vilken form av stöd och hjälp de får.  

Enligt länsstyrelsernas bedömning har alla granskade kommuner och 
nämnder brister inom ett eller flera ansvarsområden och lever därmed inte 
upp till lagens krav. I en del kommuner finns brister inom alla de granskade 
ansvarsområdena medan några kommuner har enstaka brister. Majoriteten 
av kommunerna har brister inom flera områden. De flesta bristerna är inte 
av allvarlig karaktär, men sju kommuner och nämnder har haft så omfattan-
de brister att länsstyrelserna har riktat allvarlig kritik mot dem. Nedan listas 
några observationer från tillsynerna. 
 
• Informationen behöver utvecklas i de flesta kommunerna för att nå ut till 

alla våldsutsatta kvinnor som behöver stöd från socialtjänsten. Det är vik-
tigt att anpassa informationen till olika grupper av våldsutsatta kvinnor, 
till exempel kvinnor som talar andra språk samt kvinnor med olika funk-
tionsnedsättningar.   

• Många kommuner saknar rutiner för hur de ska samverka med olika 
myndigheter och organisationer, men också för den interna samverkan 
inom kommunorganisationen. 

• Nästan alla granskade kommuner saknar uppgifter över antal våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld, samt över vilka insatser som görs i 
kommunen. Det är också få kommuner som har kartlagt hur många kvin-
nor som har varit utsatta för våld i en nära relation och hur många barn 
som bevittnat våld. Många kommuner saknar mål och följer inte upp sitt 
arbete som rör våld i nära relationer. Ledningssystem för kvalitet saknas 
och kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå inom området har brister i 
många kommuner. 

• Personalen inom individ- och familjeomsorgen har ofta någon form av 
kompetens om våld i nära relationer, men de flesta kommuner har väldigt 
lite eller ingen sådan kompetens inom äldreomsorgen och omsorgen om 
personer med någon funktionsnedsättning.  
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• Socialtjänsten behöver utveckla sitt arbete med att identifiera och upp-

märksamma våldsutsatta kvinnor. I många kommuner saknas också bo-
enden till skydd och stöd för särskilt utsatta grupper, t.ex. missbrukande 
kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning.  

• De flesta kommuner handlägger och dokumenterar sina ärenden i enlig-
het med de gällande lagarna och bestämmelserna. Det finns dock brister i 
tio kommuner som alltså inte lever upp till lagstiftningens krav. Länssty-
relserna har även konstaterat brister i utredningar, bland annat att våldets 
omfattning och personens behov av stöd och hjälp inte alltid framgår av 
dokumentationen. 

• I flera kommuner uppmärksammar man inte barn som bevittnat våld och 
ger dem inte heller det stöd och hjälp de kan behöva. Vidare görs inte all-
tid förhandsbedömningar eller så tar förhandsbedömningarna för lång tid. 
Barnens situation utreds inte fast det finns behov av det.  

• När det gäller ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge finns det 
brister i rutinerna när det finns misstanke om våld i nära relationer och i 
dokumentationen av riskbedömningar. 

• Barn som bevittnat våld kan få insatser i alla granskade kommuner utom 
två, även om utbudet, innehållet och kvaliteten i insatserna varierar. Vis-
sa kommuner har särskilt utbildad personal som arbetar efter bestämda 
metoder riktade till barn.  

• De flesta kommuner kan erbjuda insatser för män som utövar våld mot 
närstående. Det varierar dock vilken typ av stöd och hjälp de kan få.  

 
Länsstyrelsernas tillsyn har lett till att kommunerna inlett satsningar för att 
förbättra arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Den 
nationella tillsynen har dock visat att kommunerna har olika behov, och om 
de får tillräckligt stöd och mer vägledning ökar förutsättningarna för att fler 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld uppmärksammas och får 
stöd och hjälp. 
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Bakgrund     

Beskrivning av uppdraget 
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att förstärka tillsynen över 
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor (regeringsbeslut 53, 2007-
05-03, S2007/4337/ST). I samma beslut fick Socialstyrelsen och länsstyrel-
serna uppdraget att ta fram bedömningskriterier för tillsynen av socialtjäns-
tens arbete med våldsutsatta kvinnor. (se bilaga 1) 

För att genomföra uppdraget tillsatte Socialstyrelsen och länsstyrelserna 
en gemensam projektgrupp som har tagit fram nationella bedömningskrite-
rier för tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld.  

Under perioden september 2008–mars 2009 genomförde länsstyrelserna 
en nationell tillsyn i 80 av landets kommuner och nämnder.  

Syfte 
Syftet är att belysa och förbättra situationen för våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld. Syftet med den nationella tillsynen är att få en mer 
enhetlig, tydlig och förstärkt tillsyn över socialtjänstens arbete med dessa 
grupper. Genom den förstärkta tillsynen tillsammans med andra insatser 
från länsstyrelserna, Socialstyrelsen och andra myndigheter förväntas kom-
munerna också att bli bättre på att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld. 

För att uppnå detta syfte ska Socialstyrelsen och länsstyrelserna ta fram 
nationella bedömningskriterier för länsstyrelsernas tillsyn av socialtjänstens 
arbete med dessa kvinnor och barn. Bedömningskriterierna ska sedan an-
vändas i den nationella tillsynen av området. 

Mål för rapporten  
Målet för denna rapport är att utifrån resultatet från den nationella tillsynen 
• ge en övergripande nationell bild och belysa situationen när det gäller 

kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld  

• beskriva hur kommunerna hanterar arbetet med hedersrelaterat våld och 
personer som utsätts för våld av närstående i samkönade relationer  

• uppmärksamma områden som behöver förbättras för att tillgodose beho-
ven hos våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 

• uppmärksamma områden som behöver förbättras för att stärka rättssäker-
heten för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 

• beskriva olika exempel på kommunernas arbete inom området 
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• peka på områden som behöver förbättras för att tillgodose behovet av 
stöd och hjälp för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld samt 
personer som utsätts för hedersrelaterat våld eller våld av närstående i 
samkönade relationer  

• visa brister i kunskap inom området 
• peka på behov av kompetensutveckling 
• visa behovet av normering. 

Pågående insatser inom området 
Regeringen har upprättat en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer 
(Skr 2007/08:39). Handlingsplanen omfattar 56 olika åtgärder och regering-
en har givit uppdrag till bland annat Domstolsverket, Kriminalvården, läns-
styrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Rikspolisstyrelsen, 
Socialstyrelsen samt Åklagarmyndigheten. En av dessa åtgärder är den för-
stärkta tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld. Socialstyrelsen och IMS (Institutet för utveckling av 
metoder i socialt arbete) vid Socialstyrelsen har fått 15 olika uppdrag, bland 
annat  
• ge förbättrat kunskapsstöd till socialtjänsten i form av allmänna råd och 

handbok samt ett webbaserat stöd ska utvecklas avseende såväl innehåll 
som funktionalitet 

• ta fram kvalitetssäkrade bedömningsinstrument för socialtjänstens arbete 
som bland annat inkluderar screening 

• utveckla socialtjänstens arbete med riskbedömningar i utredningar om 
vårdnad, boende och umgänge 

• utvärdera och utveckla socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnat våld 

• utbilda personal som ger stöd och service till personer med funktionsned-
sättning 

• stärka kunskapen inom missbruks- och beroendevården om kvinnors 
våldsutsatthet 

• ge ökat stöd till bl.a. kvinno- och brottsofferjourer 
• utvärdera metoder och arbetssätt i socialtjänstens arbete med våldsut-

övande män 
• utveckla socialtjänstens arbete med våldsutövande män  
• utredningar av de kvinnor som har avlidit med anledning av brott i nära 

relationer. 
  
Länsstyrelserna har bland annat uppdrag som gäller att  
• ge utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojours-

verksamheten 
• sätta in insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck  
• stödja samordningen av insatser i länen. 
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Tillsynens genomförande   

Beskrivning av tillsynen 
Detta är den första nationella tillsynen av kommunernas arbete med våldsut-
satta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen gjordes på ett likartat 
sätt över hela landet med gemensamma nationella bedömningskriterier. 
Länsstyrelserna var operativt ansvariga för tillsynen, och samtliga 21 läns-
styrelser deltog i arbetet med att granska 70 kommuner i hela landet och 10 
stadsdelsnämnder i Göteborg, Malmö och Stockholm. Urvalet gjordes av 
Socialstyrelsens statistikenhet (se bilaga 4). 

Nationella bedömningskriterier 
Nationella bedömningskriterier är ett bedömningsverktyg för den operativa 
sociala tillsynen som utgår från den gällande lagstiftningen och övrig nor-
mering. De bedömningar som görs med stöd av dessa kriterier är dock bero-
ende av en professionell bedömning som bygger på den operativa tillsynens 
kunskaper och erfarenhet. Tillsynsmyndigheterna svarar självständigt för 
sina bedömningar och för de beslut som fattas med stöd av bedömningskri-
terierna och övriga iakttagelser. 

Bedömningskriterierna uttrycks i form av mål eller önskade tillstånd som 
bygger på lagstiftningen, bakomliggande intentioner och normering i form 
av föreskrifter och allmänna råd. Dessa bestämmelser har sedan operationa-
liserats i ett antal variabler som anger vilka aspekter och faktorer som är 
viktiga att observera för att ett bedömningskriterium ska anses vara uppfyllt. 

Projektgruppen har också formulerat kriterier som avser våldsutsatta män 
som lever i samkönade parrelationer och pojkar eller män som lever med 
hedersrelaterat våld eller förtryck. Detta ställningstagande bygger på reger-
ingens intentioner i handlingsplanen för bekämpande av mäns våld mot 
kvinnor samt synpunkter från de referensgrupper med organisationer som är 
knutna till Socialstyrelsens arbete med kvinnofridsuppdragen. 

I arbetet med att ta fram dessa kriterier utgick projektgruppen från de om-
råden som regeringen ansåg var särskilt viktiga att granska och som fanns 
angivna i uppdraget. Dessa områden ställdes mot lagstiftningen och mot 
Socialstyrelsens normering inom området och diskuterades med kommuner 
och referensgrupper. 
 
Resultatet summerades därefter i åtta övergripande ansvarsområden: 
• Uppsökande och förebyggande arbete 
• Kvalitet 
• Samverkan 
• Säkerhet 
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• Handläggning och dokumentation 
• Insatser 
• Barnets behov 
• Vårdnad, boende och umgänge 
 
Inom varje område har något bedömningskriterium eller några bedömnings-
kriterier tagits fram. Totalt formulerades 26 nationella bedömningskriterier 
(se bilaga 3). Samverkansgruppen för Socialstyrelsen och länsstyrelserna 
antog ett antal bedömningskriterier som överlämnades till länsstyrelserna 
och sedan användes i den nationella tillsynen under hösten 2008 och våren 
2009. 

Beslut och uppföljning 
Bedömningen görs utifrån tre nivåer: helt uppfyllt, delvis uppfyllt och inte 
uppfyllt. Efter tillsynen fattar länsstyrelsen ett förvaltningsbeslut där det 
framgår om bristerna i verksamheten leder till påpekanden, kritik eller all-
varlig kritik. Brister är de förhållanden som har identifierats vid granskning-
en och som inte överensstämmer med lagstiftningen och dess förarbeten 
eller med förordningar, föreskrifter, allmänna råd, rättspraxis och JO:s utta-
landen. En brist ska alltid åtgärdas. Länsstyrelserna har haft tillgång till en 
gemensam rekommendation för hur bedömningarna ska göras samt en 
gemensam beslutsmall med förslag på beslutsformuleringar. Om det har 
förekommit brister som leder till påpekanden, kritik eller allvarlig kritik 
inom en verksamhet ska länsstyrelserna följa upp detta. I denna granskning 
hittade länsstyrelserna brister inom ett eller flera ansvarområden hos samtli-
ga kommuner och nämnder. 

Underlag för rapporten 
Materialet för denna rapport kommer från länsstyrelsernas beslut och rap-
porter från tillsynen i de 80 granskade kommunerna och nämnderna. Rap-
porten bygger också på kommunernas redovisningar av vilka åtgärder de har 
vidtagit efter länsstyrelsernas beslut.  
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Definitioner och förtydliganden 

Den huvudsakliga målgruppen för den nationella tillsynen är kvinnor som 
har utsatts för våld av en närstående (5 kap. 11 § andra stycket SoL) och 
barn som har bevittnat våld av eller mot någon närstående person (5 kap. 11 
§ tredje stycket SoL). 

Nedan följer några definitioner och förtydligande på begrepp som an-
vänds i rapporten. Dessa är preliminära och Socialstyrelsen håller för närva-
rande på med ett terminologiarbete kring definitioner. 

Våld och övergrepp 
Våld och övergrepp är ett omfattande och komplext problem som bland an-
nat berör juridiska, folkhälsomässiga, sociala, ekonomiska och jämställd-
hetsrelaterade dimensioner. Med våld avses fysiskt våld, hot och sexuellt 
våld. Våld är alltid ett övergrepp och en kränkning av de mänskliga rättighe-
terna. Våld mot kvinnor med barn är en kränkning av både kvinnans och 
barnets mänskliga rättigheter, och det är dessutom en brottslig handling.  

FN definierar våld mot kvinnor på följande sätt: ”Varje könsrelaterad 
våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidan-
de för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt fri-
hetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”. 

Både i Sverige och i andra länder har det blivit allt vanligare att betrakta 
våld ur ett folkhälsoperspektiv, och våld som ett folkhälsoproblem beskrivs i 
Folkhälsorapporten. [1] 

Närstående och våld i nära relation  
Uttrycket ”våld i nära relation” har samma innebörd som ”våld av närståen-
de”, det vill säga våld som utövas mot en individ av en närstående person. 
[2] 

För att en person ska betraktas som närstående ska det finnas eller ha fun-
nits en nära och förtroendefull relation mellan honom eller henne och den 
som utsätts för brottet. Makar och sambor räknas alltså som närstående, men 
begreppet kan även omfatta pojk- och flickvänner som en person har ett mer 
fast och varaktigt förhållande med, föräldrar, mor- och farföräldrar, mostrar 
och fastrar, farbröder och morbröder, syskon, barn och barnbarn. Bedöm-
ningen ska göras utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda 
fallet. [2] 

Våldsutsatta kvinnor 
I regeringens uppdrag och i denna tillsyn ingår att belysa förhållandena för 
särskilda grupper av våldsutsatta kvinnor som kan ha särskilda behov. 
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Gruppen kvinnor med funktionsnedsättning är kvinnor med olika former 
av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, och kvinnor med miss-
bruksberoende syftar på kvinnor som missbrukar alkohol, läkemedel och 
narkotika. Kvinnor med utländsk bakgrund är kvinnor som är födda utom-
lands eller har två föräldrar som är födda utomlands. Till äldre kvinnor räk-
nas kvinnor som är 65 år och äldre. 

Barn  
I FN:s barnkonvention artikel 3 definieras barn som varje människa under 
18 år, och den definitionen används också i tillsynen och i denna rapport. 

Barn som bevittnat våld 
Med barn som bevittnat våld avses de barn som har sett eller hört att våld 
har förekommit, av eller mot någon närstående vuxen. [2]  

Män som utövar våld 
Män som utövar våld omfattar de män som har använt våld mot någon när-
stående, oavsett om mannen har dömts eller anmälts för detta. Ibland an-
vänds även uttrycket våldsutövande män. 

Våld i samkönade relationer 
Våld förekommer också av och mot närstående i samkönade relationer, och 
det följer då i princip samma mönster som i heterosexuella relationer.  

Hedersrelaterat våld och förtryck  
Det finns ingen enhetlig definition av hedersrelaterat våld och förtryck. Den 
typen av våld och förtryck anses dock ha vissa specifika kännetecken; ex-
empelvis ser omgivningen våldet som en legitim och oundviklig handling 
för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släk-
tens sociala överlevnad. Våldet är kollektivt beslutat och sanktionerat och i 
vissa fall också kollektivt utövat. Våldet kan utövas mot både kvinnor och 
män. [3] 

Socialnämndens ansvar 
Socialnämndens ansvar på området regleras framför allt genom socialtjänst-
lagen (SoL), och enligt 5 kap. 11 § SoL hör till socialnämndens uppgifter att 
verka för att den som utsätts för brott och dennes närstående får stöd. 

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsat-
ta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och 
hjälp för att förändra sin situation.  
Socialnämnden ska särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i 
behov av stöd och hjälp.  
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Resultat     

Uppsökande och förebyggande arbete  
För att våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och andra personer som 
är utsatta för våld av närstående ska kunna söka hjälp måste kommunerna ha 
tillgänglig och tydlig information om vart de kan vända sig och vilken form 
av stöd och hjälp som finns. En av socialnämndens uppgifter är också att 
informera om socialtjänsten i kommunen, vilket anges i 3 kap. 1 § SoL.  

Enligt 3 kap. 4 § SoL skall socialnämnden i sitt uppsökande arbete ”upp-
lysa om socialtjänstens arbete och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp”. 
Det uppsökande arbetet kan göras i samverkan med andra föreningar, orga-
nisationer och myndigheter. Socialtjänsten måste ha ett aktivt uppsökande 
och förebyggande arbete riktat till våldsutsatta kvinnor och barn som bevitt-
nat våld eftersom det är ett viktigt sätt för att nå ut till den gruppen och 
minska mörkertalen. Arbetet bör ske på olika sätt för att nå hela målgruppen 
våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta personer i samkönade relationer och per-
soner som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Enligt 5 kap. 11 § SoL har socialnämnden ett särskilt ansvar för våldsut-
satta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Socialnämnden ska särskilt be-
akta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och övergrepp av när-
stående och barn som bevittnat våld kan behöva stöd och hjälp för att för-
ändra sin situation.  

Insatser som riktar sig till våldsutövande män är en viktig del i att mot-
verka och förebygga mäns våld mot kvinnor. Tidigare har dock sådana in-
satser varit eftersatta, när det gäller både resurser och kvalitet. [4] Personer 
som utövar våld har också uppenbara sociala eller psykiska problem som de 
behöver stöd och hjälp för att bearbeta, och därmed har de rätt att få bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL.  
 

  
Bedömningskriterier:  

• Socialtjänsten informerar om vilket stöd som finns i kommunen 
för våldsutsatta kvinnor. 
 

• Socialtjänsten bedriver ett uppsökande arbete för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. 
  

• Socialtjänsten arbetar aktivt för att identifiera våldsutsatta per-
soner och barn som bevittnat våld. 
 

• Socialtjänsten har insatser att erbjuda för personer som utövar 
våld mot närstående. 
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Resultat 
Länsstyrelserna gör bedömningen att 75 av de 80 granskade kommunerna 
och nämnderna har information för våldsutsatta kvinnor. Omfattningen och 
utformningen varierar dock. Enligt länsstyrelserna har var fjärde kommun 
tillräckligt omfattande information medan de övriga kommunerna har brister 
i det avseendet. Bristerna gäller att det saknas information som är riktad och 
anpassad till särskilda grupper, till exempel våldsutsatta kvinnor med ut-
ländsk bakgrund och våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. I läns-
styrelserna tillsyn framkommer några exempel på kommuner som arbetar 
mycket aktivt med information, bland annat Malmö och Trollhättan. 

Granskningen visar att endast några få kommuner bedriver ett strukturerat 
uppsökande arbete när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevitt-
nat våld. Länsstyrelserna bedömer att mer än hälften av de granskade kom-
munerna har brister i det avseendet, och det finns flera kommuner som inte 
har något uppsökande arbete alls för våldsutsatta kvinnor och barn som be-
vittnat våld.  

Enligt tillsynen försöker personalen inom socialtjänstens individ- och fa-
miljeomsorg i många kommuner vara uppmärksamma på om det finns nå-
gon misstanke om våld. Flera kommuner använder olika checklistor och 
frågemanualer kring våld och allt fler kommuner använder sig av olika ut-
rednings- och bedömningsmetoder som BBIC (Barns behov i centrum) och 
ASI (Addiction Severity Index) där frågar om våld ingår. I några kommu-
ners verksamheter använder man och testar olika bedömningsinstrument för 
att ställa frågor om våld, s.k. screening. Länsstyrelserna gör dock bedöm-
ningen att många av kommunerna inte arbetar strukturerat och systematiskt 
med att identifiera våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld inom 
den egna verksamheten.  

 I 70 kommuner och nämnder kan man erbjuda insatser för personer som 
utövar våld mot sina närstående, men inte i de övriga tio kommunerna eller 
nämnderna. Män erbjuds olika former av insatser, som råd och stödkontakt 
med socialsekreterare, kontakt med en mansjour eller mansmottagning al-
ternativt kris- och samtalskontakter med ett kriscentrum för män. Innehållet 
och kvaliteten på de stödinsatser som erbjuds varierar mellan olika kommu-
ner. En del kommuner har särskild specialistkompetens och använder sär-
skilda metoder för att arbeta med män som utövar våld mot närstående. I 
Malmö finns till exempel Kriscentrum för män som även har tillgång till 
lägenheter för män som utövar våld mot sin partner. I Örnsköldsvik arbetar 
man med individuella samtal efter en norsk modell, ATV (Alternativ till 
våld). Karlstad, Uppsala, Örebro samt Utväg/Kriscentrum i Göteborg är 
andra exempel där det finns specialiserade verksamheter riktade till våldsut-
övande män. 

I de flesta kommuner hänvisas våldsutövande män till hälso- och sjukvår-
dens psykiatriska mottagningar, till familjerådgivning eller socialsekreterare 
samt till ideella föreningar och mansjourer. 
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Förslag om förbättringar utifrån länsstyrelsernas tillsyn är: 
• att kommunerna kan behöva se över sin information så att den är till-

gänglig så att alla våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld vet 
var de kan söka stöd och hjälp,  

• att kommunerna kan behöva upprätta strategier för att utveckla sitt upp-
sökande arbete,  

• att kommunernas metoder för att få reda på om våld förekommer behöver 
utvecklas, 

• att det i alla kommuner finns tillgång till insatser med god kvalitet för 
våldsutövande män.  

Kvalitet  
Enligt 3 kap. 1 § SoL ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med lev-
nadsförhållanden i kommunen. Det innebär att uppmärksamma grupper av 
personer och deras behov för att kunna avsätta de nödvändiga resurserna 
och sedan följa upp arbetet.  

Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvali-
tet, och socialnämnden ska inrätta ett ledningssystem för det systematiska 
kvalitetsarbetet för att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verk-
samhetens kvalitet. [5] Ett sådant ledningssystem ska bland annat ange upp-
följningsbara mål utifrån SoL och innehålla rutiner för hur ärenden ska 
handläggas och dokumenteras. Det systematiska kvalitetsarbetet bör omfatta 
analyser av hur tjänsterna möter brukarnas behov och lagstiftningens krav. 
Ledningssystemet ska sedan säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet 
omfattar metoder för att följa upp och utvärdera verksamhetens planering, 
genomförande, resultat och utveckling. Uppföljningen och utvärderingen 
bör bland annat gälla hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav 
och de kommunala målen, hur väl verksamheten tillgodoser brukarnas be-
hov, samt hur de och andra intressenter uppfattar verksamhetens kvalitet. 

För att kunna utveckla och bedöma kvaliteten i verksamheten är det bland 
annat nödvändigt att systematiskt dokumentera kunskapen om våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld och de insatser som genomförs. [2] 
Kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av de samlade insatserna 
behövs också för att se om man bör sätta in andra eller ytterligare åtgärder. 
Varje kommun bör också göra en problemanalys för att veta vilka insatser 
som behöver vidtas. En sådan analys bör utgå från en kartläggning av om-
fattningen av våldet mot kvinnor och barn som bevittnat våld i kommunen. 
Kommunerna bör också löpande dokumentera omfattningen av problemati-
ken och de insatser som genomförs i kommunen.  

Personalen ska vidare ha relevant kompetens och få fortlöpande kompe-
tensutveckling. Det höjer socialtjänstens kvalitet och ökar möjligheterna att 
upptäcka personer som utsätts för våld från närstående och barn som bevitt-
nat våld, utreda och bedöma deras behov av stöd och hjälp samt erbjuda 
insatser som motsvarar behoven. Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom 
socialtjänsten vara av god kvalitet och det ska finnas personal med lämplig 
utbildning och erfarenhet, vilket är socialnämndens ansvar. Personalen ska 
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även få tillgång till fortlöpande kompetensutveckling, vilket är nödvändigt 
för att kunna upprätthålla och utveckla kvaliteten i arbetet. 
 

Resultat 
Länsstyrelsernas granskning visar att de flesta kommunerna har brister i 
ledningssystemet för kvalitet eller helt saknar ett sådant när det gäller områ-
det våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Fyra kommuner och 
nämnder uppfyller helt lagstiftningens krav medan 18 kommuner och 
nämnder inte uppfyller kraven. Länsstyrelserna påpekar brister i många 
kommuner. 

Rutiner och riktlinjer finns i de flesta kommuner, och de som arbetar 
strukturerat kring våld i nära relationer har ofta tydligare rutiner och riktlin-
jer för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I de 
flesta kommuner finns dock brister inom olika delar av kommunen, till ex-
empel inom äldreomsorgen som ofta saknar rutiner. De flesta kommuner har 
även handlingsplaner som kan vara tydliga med mål och riktlinjer för social-
tjänstens arbete. I vissa kommuner är handlingsplanerna dock inga aktiva 
dokument.  

Majoriteten av kommunerna i granskningen saknar uppföljningsbara mål 
och samlad kunskap om förekomsten av våld i nära relationer. Det är inte 
alla som gör uppföljningar på verksamhetsnivå, men i de flesta fall gör 
kommunerna kontinuerliga uppföljningar av enskilda beslutade bistånds-
ärenden. 

Endast enstaka kommuner har kartlagt omfattningen av våld inom kom-
munen eller nämnden, och majoriteten av kommunernas socialtjänster vet 
inte hur många aktuella ärenden de har avseende våld i nära relationer, 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 

Länsstyrelserna konstaterar att det finns brister i de flesta kommuner och 
nämnder när det gäller personalens kompetens och kompetensutveckling 
inom området våld i nära relationer, främst inom äldreomsorgen och omsor-
gen om människor med funktionsnedsättningar. I några enstaka kommuner 
gäller dessa brister inom hela socialtjänsten. Personalen inom individ och 
familjeomsorgen har ofta kompetens inom området. Granskningen visar 
dock att det finns stora skillnader mellan kommunerna när det gäller kvalitet 
och kompetens inom området våld i nära relationer.  

Det finns även en skillnad mellan mer aktiva kommuner och mindre akti-
va kommuner. I aktiva kommuner har frågan om våld i nära relationer varit 

 
Bedömningskriterier: 
• Socialtjänsten har kvalitetssystem som omfattar arbetet med vålds-

utsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 
 

• Kommunen säkerställer att personalen har kompetens för att utföra 
socialtjänstens uppgifter när det gäller våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld.  
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ett viktigt och prioriterat område, ofta sedan flera år tillbaka. Där har också 
hela organisationen prioriterat frågan, från den politiska ledningen och che-
ferna till personalen. De kommuner och nämnder som arbetar systematiskt 
och strukturerat med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld har 
ofta särskild kompetens bland personalen, handlingsplaner som är revidera-
de och aktuella, handböcker och rutiner kring handläggning, tydliga rutiner 
för samverkan, fortlöpande kompetensutveckling samt särskilda verksamhe-
ter riktade till t.ex. våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och män 
som utövar våld mot närstående. Några exempel på kommuner är Rinkeby-
Kista, Eskilstuna och Trollhättan.  

Enligt länsstyrelsernas rapporter verkar kommuner med mer specialisera-
de verksamheter ha en stabilare personalsituation och högre kompetens 
inom området våld i nära relationer. De kommuner som har prioriterat om-
rådet ordnar också mer strukturerad kompetensutveckling än andra. Tillsy-
nen visade även exempel på kommuner och regioner som har startat särskil-
da kompetenscentrum som ska stödja socialtjänsten, till exempel Dialoga 
relationsvåldscentrum i Göteborgsregionen. I mindre kommuner kan dock 
arbetet med våld i nära relationer fungera bra om det finns enstaka engage-
rade och kompetenta personer, men enligt länsstyrelserna är den stora per-
sonalomsättningen i vissa kommuner ett stort problem när det gäller kvali-
tet. 
 
Förslag om förbättringar utifrån länsstyrelsernas tillsyn är: 
• att kommunerna ser över sina ledningssystem för kvalitet, 
• att kommunerna gör en kartläggning avseende omfattningen av våld i 

nära relationer inklusive barn som bevittnat våld, 
• att kommunerna upprättar en handlingsplan för sitt arbete med våld i nära 

relationer,  
• att handlingsplanen följs upp och revideras kontinuerligt,  
• att kommunerna systematiskt sammanställer kunskap inom området våld 

i nära relationer inom socialtjänsten,  
• att kommunerna tillser att alla inom socialtjänsten har en grundläggande 

baskunskap om våld i nära relationer, 
• att kommunerna tillgodoser behovet av personal med särskild kompetens 

inom området våld i nära relationer, 
• att det är vikigt att all personal får regelbunden kompetensutveckling,  
• att kommunernas arbete med våld i nära relationer och barn som bevittnat 

våld särskilt uppmärksammas när det gäller omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning och äldre. 

Samverkan  
Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan komma i kontakt med 
flera olika myndigheter när de söker stöd och hjälp, t.ex. hälso- och sjuk-
vård, polis och socialtjänst. Våldsutsatta kvinnor kan också vända sig till 
ideella kvinnojourer, brottsofferjourer eller andra ideella organisationer. 
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Samverkan mellan dessa olika aktörer måste därför fungera så att våldsut-
satta kvinnor och barn som bevittnat våld kan få det stöd och den hjälp de 
behöver och har rätt till och för att kommunerna ska kunna arbeta effektivt 
med dessa grupper. En bra samverkan är viktig både mellan kommunens 
olika enheter och verksamheter samt med myndigheter och organisationer 
utanför kommunen.  

Kommunen ska ha ett ledningssystem som säkerställer att det finns ruti-
ner för samarbetet kring en person, både internt inom kommunen och ex-
ternt utanför kommunen men också hur samverkan ska bedrivas på verk-
samhetsnivå internt och externt. [5] 

Socialnämnden ska se till att det finns rutiner som tydliggör vem som har 
ansvaret för samarbetet kring den enskilde och för hur samarbetet ska gå till. 

 

 

Resultat 
De flesta kommuner som intervjuades under tillsynen uppger att det finns en 
samverkan både internt inom kommunen samt externt utanför kommunen i 
enskilda ärenden. Samverkan sker utifrån enskilda handläggare men i 
många kommuner saknas det dock rutiner för hur samverkan ska gå till 
konkret på en övergripande nivå. Länsstyrelserna påpekar också brister ef-
tersom flera kommuner saknar rutiner för hur samverkan ska gå till både 
inom kommunen och utanför den med andra myndigheter och organisatio-
ner.  

I länsstyrelsernas tillsyn framgår att 16 kommuner inte uppfyller kraven i 
lagstiftningen på rutiner för hur samverkan ska bedrivas och att det tydligt 
ska framgå vem som ansvarar för samverkan inom kommunen. I 12 kom-
muner saknas rutiner för hur samverkan ska gå till externt och vem som 
ansvarar för samverkan med sådana aktörer. Var fjärde kommun uppfyller 
helt lagstiftningens krav för hur samverkan ska bedrivas. 

Länsstyrelserna påtalar även brister i flera kommuner som saknar skriftli-
ga rutiner eller har bristfälliga sådana som inte innefattar hela socialtjäns-
tens verksamheter, till exempel äldreomsorgen.  

Samverkan inom den egna kommunen och med andra myndigheter och 
organisationer är viktig för att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld ska kunna få den hjälp och det stöd som de behöver. Dessutom är en 
strukturerad samverkan viktig för att uppnå långsiktighet i arbetet.  

Länsstyrelserna ger exempel på kommuner och verksamheter som sam-
verkar med andra aktörer utifrån ett helhetsperspektiv kring barn som be-
vittnat våld, våldsutsatta kvinnor och män som utövar våld. Det finns bland 

 
Bedömningskriterier: 

• Socialtjänsten har rutiner för samverkan och samarbete med 
aktörer utanför kommunen i kvinnofridsarbetet.  
 

• Socialtjänsten har rutiner för samverkan och samarbete när det 
gäller kvinnofridsarbetet inom kommunen. 
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annat i Eskilstuna, Göteborg, Hässleholm, Karlstad, Malmö, Rinkeby-Kista, 
Trollhättan, Västerås.  

En viktig observation från tillsynen är att små kommuner kan ha svårt att 
upprätthålla en kompetens kring arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld. Det finns dock flera exempel på kommuner som sam-
verkar med andra kommuner, t.ex. i form av samverkan mellan kommuner i 
Utväg Skaraborg och Södra Älvsborg, ATV i Kalmar län. Det förekommer 
även att mindre kommuner samverkar med större kommuner. 
Förslag om förbättringar utifrån länsstyrelsernas tillsyn är: 
• att kommunerna ser till att det finns tydliga rutiner internt mellan kom-

munens olika verksamheter samt externt utanför kommunen avseende ar-
betet med våld i nära relationer, 

• att mindre kommuner samverkar med andra kommuner i syfte att stärka 
kompetensen och kvaliteten på arbetet med våld i nära relationer. 

Säkerhet 
När en kvinna utsätts för våld är det viktigt att socialtjänsten gör en bedöm-
ning av den enskilda kvinnans, och eventuella barns, behov av skydd och 
stöd. Forskning och erfarenheter från arbetet med våldsutsatta kvinnor visar 
att det sällan är frågan om enstaka våldshändelser utan ett mönster av över-
grepp. [6,7,8] Våldet upprepas oftast och kan eskalera med tiden. Många 
våldsutsatta kvinnor söker också stöd och hjälp flera gånger även om upp-
brottsprocessen kan se olika ut. [9,10] Kvinnors och eventuella barns säker-
het och behov av skydd måste ha högsta prioritet i socialtjänstens handlägg-
ning. Detsamma gäller i socialtjänstens arbete med de som utsätts för våld i 
samkönade relationer samt personer som är utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Socialtjänsten bör beakta följande saker när det gäller kvinnors säkerhet: 
[11] 
 
• Kommunen ska ha beredskap för att bemöta personer med skyddade per-

sonuppgifter, t.ex. en handlingsplan eller riktlinjer för arbetet och för att 
samarbeta med andra myndigheter och organisationer. 

• Personalen ska ha kunskap om hur det är att leva med skyddade person-
uppgifter, eller så ska de veta var man kan hitta sådan kunskap och få 
handledning. 

• Socialtjänsten bör göra en riskbedömning innan man fattar beslut om 
bistånd. Riskbedömningen bör omfatta vilka konsekvenser hotbilden har 
just för denna person eller familj och vilket stöd eller bistånd som därför 
är nödvändigt, särskilt med hänsyn till eventuella barns situation och be-
hov. 

• Socialtjänstens bistånd ska innehålla insatser på både kort och lång sikt. 
• Det ska finnas tydliga och kända arbetsrutiner som gör att sekretessbe-

lagda uppgifter inte kommer ut. 
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Det är synnerligen viktigt att socialtjänsten har rutiner så att sekretessen för 
personer med skyddade personuppgifter fungerar. Handlingar som rör en-
skilda personer ska förvaras på ett sådant sätt att de bara kan nås av personal 
som behöver ta del av dem för att fullgöra sina arbetsuppgifter. [12]  
 

Resultat 
I tillsynen uppgav de flesta av de granskade kommunerna och nämnderna att 
de gör hot- och riskbedömningar i möten med kvinnor som har utsatts för 
våld av närstående. Dessa bedömningar dokumenteras dock inte alltid, och 
de flesta kommuner gör sina bedömningar utan att använda någon särskild 
metod. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har ofta en del kunskap 
om hot- och riskbedömningar medan sådana kunskaper i stort sett saknas 
inom andra områden, t.ex. äldreomsorgen.  

Länsstyrelserna gör bedömningen att de flesta kommuner har tillräckliga 
kunskaper om skyddade personuppgifter och att socialtjänsten upprätthåller 
det sekretesskydd som skyddade personuppgifter innebär. Vissa kommuner 
saknar dock rutiner. Det är fyra kommuner som inte uppfyller kraven i lag-
stiftningen medan 20 kommuner helt uppfyller kraven. Länsstyrelserna har 
påtalat brister inom äldreomsorgen och i verksamheter som arbetar med 
personer med funktionsnedsättning. 
Förslag om förbättringar utifrån länsstyrelsernas tillsyn är: 
• att socialtjänsten dokumenterar sina hot- och riskbedömningar, 
• att socialtjänsten upprättar rutiner för hur handläggning ska gå till av 

ärende som rör personer med skyddade personuppgifter. 

Handläggning och dokumentation  
Kvinnor och andra personer som har varit utsatta för våld från närstående 
ska få de insatser de har rätt till enligt 4 kap. 1 § SoL, men då måste ärendet 
handläggas så att deras rättssäkerhet kan garanteras. Med handläggning me-
nas alla åtgärder från det att ett ärende inleds till dess att det avslutas genom 
ett beslut. I förvaltningslagen och socialtjänstlagen finns bestämmelser om 
hur ärenden ska handläggas, och enligt 7 § förvaltningslagen ska ett ärende 
handläggas så snabbt som möjligt utan att säkerheten för den enskilde mins-
kar.  

När det gäller vuxna kvinnor som utsätts för våld från någon närstående 
får socialtjänsten inte inleda någon utredning om inte kvinnan själv ansöker 
om bistånd. Undantaget är om kvinnan befinner sig i en situation som kan 
leda till åtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av miss-
brukare (LVM). När en anmälan kommer in till socialtjänsten är det viktigt 
att personalen genom samtal och på andra sätt försöker informera om det 

 
Bedömningskriterier: 

• Socialtjänsten tillgodoser en våldsutsatt kvinnas behov av skydd. 
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stöd och hjälp som finns och motivera kvinnan att ta emot stöd och hjälp. 
Om hon är positiv och vill ha stöd ska socialtjänsten inleda en utredning 
enligt 11 kap. 1 § SoL. Om kvinnan däremot inte vill ha någon hjälp från 
socialtjänsten kan personalen hänvisa till och informera om andra hjälpin-
satser i samhället, rådgivning eller någon annan öppenvård. 

Personalen ska dokumentera allt som har framkommit i ärenden som rör 
enskilda personer och som är viktigt för socialtjänstens ställningstagande, 
vilket anges i 11 kap. 5 § SoL. Ett beslut ska alltid dokumenteras, oavsett 
om det gäller bifall eller avslag.  
 

Resultat 
Länsstyrelsernas granskning visar att de flesta kommuner och nämnder föl-
jer lagstiftningen när de handlägger ärenden som rör våldsutsatta kvinnor. 
Handläggningen i de flesta kommuner är också tillräckligt rättssäker när 
kvinnan själv söker stöd och hjälp. De flesta ansökningar handläggs skynd-
samt, och de kvinnor som har varit utsatta för våld från närstående och sökt 
hjälp får oftast snabbt stöd och skydd i majoriteten av kommunerna.  

Länsstyrelserna har konstaterat brister och riktat kritik mot 10 kommuner 
och nämnder där handläggningen inte uppfyller lagstiftningens krav. Det 
handlar till exempel om ansökningar som inte har utretts, avsaknad av beslut 
och bristfällig dokumentation. Länsstyrelserna konstaterar också brister i 
dokumentationen i många kommuner eftersom det saknas uppgifter om vål-
dets omfattning och konsekvenser för den utsatta personen samt dennas be-
hov. I de flesta av de granskade kommunerna och nämnderna har våldsutsat-
ta kvinnor fått egna personakter. I några kommuner har länsstyrelserna dock 
konstaterat brister eftersom kvinnan inte har haft någon egen personakt, och 
uppgifterna har då i stället dokumenterats i barnens personakt. 

Granskningen visar att det finns skillnader mellan kommunerna när det 
gäller hur utredningarna utförs och vilka bedömningar som görs. Därmed 
finns det också brister i rättssäkerheten i somliga kommuner. 

Länsstyrelsernas rapporter visar att de våldsutsatta kvinnor som själva sö-
ker stöd och hjälp ofta får akut hjälp. Däremot uppmärksammas inte alltid 
barnens situation och deras behov utreds sällan. 

När det gäller dokumentationen påpekar länsstyrelserna att den inte alltid 
innehåller beskrivningar av våldets omfattning och konsekvenser för den 
våldsutsatta kvinnan och hennes behov. I några fall beskrivs våld mot kvin-
nor som konflikter och bråk, ibland förminskas våldet och i vissa fall står 
det ingenting om förekomsten av våld i dokumentationen.  

 
Bedömningskriterier: 
• Socialtjänstens handläggning av en ansökan eller anmälan tillgodo-

ser den enskildes rättssäkerhet. 
 
• Socialtjänstens beslut tillgodoser den enskildes rättssäkerhet. 
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Kommunernas hantering av sekretessuppgifter i samband med handlägg-
ning av dessa ärenden har inte framträtt som någon stor brist i denna tillsyn. 

I vissa kommuner har länsstyrelserna uppmärksammat brister i handlägg-
ningen som gör att rättssäkerheten inte kan garanteras. Det finns exempel 
vid granskning av kronologiska pärmar på att ansökningar inte har utretts 
enligt 11 kap. 1 § SoL, vilket bryter mot den gällande lagstiftningen. Alla 
ansökningar ska utredas och beslutas om. 

Länsstyrelserna konstaterar att våldsutsatta kvinnor i flera kommuner kan 
få rådgivning och stöd utan biståndsprövning, som en service. Många kom-
muner har också olika verksamheter som arbetar med rådgivning och stöd 
för enskilda personer. Om en våldsutsatt kvinna inte vill ha stöd från nämn-
den öppnas ingen utredning enligt 11 kap. 1 § SoL utan kvinnan erbjuds i 
stället kontakt med handläggare på en verksamhet som arbetar med stöd- 
och rådgivning och som är öppen för alla. Tillsynen inkluderar dock inte de 
våldsutsatta kvinnor som får råd- och stödinsatser som en service eller de 
som hänvisas till någon annan öppenvård utan ett biståndsbeslut. Denna 
granskning belyser bara de ärenden som aktualiserades som en ansökan eller 
anmälan och sedan har dokumenterats, och alltså inte de fall där kvinnor 
hänvisas till olika serviceinsatser. 

Socialtjänsten måste tydligt klargöra om en våldsutsatt kvinna bara vill ha 
rådgivning eller om det är frågan om en ansökan om stöd och hjälp som ska 
utredas. Rättssäkerheten i handläggningen måste tillgodoses i alla ärenden. 
Samtliga ansökningar från våldsutsatta kvinnor ska utredas enligt 11 kap. 1 
§ SoL och efter utredningen fattar nämnden ett beslut.  

Det finns en risk att våldsutsatta kvinnor vänder sig till socialtjänsten med 
ansökningar om stöd och sedan ”informeras bort” eller hänvisas till en ser-
viceinsats utan att de får sin ansökan prövad. Möjligheten att överklaga be-
slut försvinner om en våldsutsatt kvinna inte får ett beslut. Socialtjänsten 
måste tydligt skilja mellan de insatser som kan ges som service och de insat-
ser som ska ges som bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Detta gäller även insatser 
för barn som bevittnat våld och insatser för våldsutövande män. 
Förslag om förbättringar utifrån länsstyrelsernas tillsyn är: 
• att utredningar av våldsutsatta kvinnor behöver utvecklas avseende me-

toder, rutiner och innehåll i dokumentationen, 
• att det i utredningarna finns en kartläggning av våldets omfattning, vål-

dets konsekvenser för kvinnan och behov av insatser för kvinnan på kort 
och lång sikt, även inklusive behov av ekonomiskt bistånd. 

• att om den våldsutsatta kvinnan har barn är det viktigt att barnets situa-
tion och behov särskilt uppmärksammas, 

• att det görs en förhandsbedömning om barnets behov ska utredas enligt 
11 kap. 1 § SoL. 

Insatser 
Socialnämnden ska särskilt tänka på att kvinnor som är eller har varit utsatta 
för våld eller andra övergrepp från närstående kan behöva hjälp och stöd för 
att förändra sin situation, vilket anges i 5 kap. 11 § SoL. För att kunna göra 
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detta måste socialnämnden planera sin verksamhet så att socialtjänsten har 
handlingsberedskap och kan ge tillräckliga stödinsatser när en våldsutsatt 
kvinna söker stöd och hjälp. Skyldigheten att ge stöd och hjälp gäller alla 
kvinnor som har utsatts för våld av närstående. 

I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, he-
dersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:38) anges 
några målgrupper som är särskilt sårbara och utsatta: våldsutsatta kvinnor 
med missbruksberoende, våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund, 
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning samt flickor och kvinnor 
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Även pojkar och män kan 
vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare en grupp som 
nämns i regeringens handlingsplan är våldsutsatta personer i samkönade 
parrelationer. Alla som är utsatta för våld av någon närstående har rätt till 
stöd och hjälp från socialtjänsten. [2]  

Kommunens ansvar gentemot sina invånare regleras i 2 kap. 2 § SoL, och 
där framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte själv 
kan tillgodose sina behov eller tillgodose dem på något annat sätt har rätt till 
bistånd från socialnämnden, vilket anges i 4 kap. 1 § SoL. 
 

 

Resultat 
Länsstyrelserna gör bedömningen att kommunerna och nämnderna i stort 
har handlingsberedskap för att erbjuda insatser till personer som utsätts för 
våld av närstående. De flesta kommuner uppger att de kan ordna akut stöd 
och hjälp för de våldsutsatta kvinnor som behöver det. Även om kommunen 
inte har specifika boenden för skydd och stöd till vissa särskilt utsatta grup-
per uppger personalen ändå vid intervjuerna att de kan lösa detta när beho-
vet uppstår. Länsstyrelserna gör bedömningen att i 70 procent av kommu-
nerna uppfyller lagstiftningens krav helt och kan erbjuda insatser till alla 

Bedömningskriterier:   
Socialtjänsten kan tillgodose behoven av stöd och skydd hos en 
 
• våldsutsatt kvinna 

 
• våldsutsatt kvinna med missbruksproblem 

 
• våldsutsatt kvinna med funktionsnedsättning  
 
• våldsutsatt kvinna med utländsk bakgrund 

 
• våldsutsatt äldre kvinna 

 
• person som lever under hedersrelaterat våld och förtryck  

 
• våldsutsatt person som lever i en samkönad relation. 
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våldsutsatta kvinnor. Övriga kommuner kan erbjuda akut stöd och hjälp men 
kan delvis inte erbjuda adekvat stödinsatser till alla våldsutsatta kvinnor 
utifrån deras behov. 

De granskade kommunerna har tillgång till någon form av stöd- eller 
skyddsboende via ideella kvinnojourer eller kommunens egna boenden, 
kriscentrum för kvinnor m.m. Länsstyrelserna menar dock att det finns bris-
ter i många av kommunerna eftersom de saknar boenden för särskilt utsatta 
grupper, som våldsutsatta kvinnor med missbruksberoende och våldsutsatta 
kvinnor med någon funktionsnedsättning.  Kommunerna bör kunna erbjuda 
mer anpassade boenden till stöd och skydd för alla våldsutsatta kvinnor ut-
ifrån deras behov.  

Tillsynen visar att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor håller på 
att förbättras i flera kommuner. Det varierar dock hur fort denna utveckling 
sker och särskilt mindre kommuner kan ha svårt att erbjuda tillräckliga in-
satser för alla våldsutsatta kvinnor. 

I granskningen framkommer att socialtjänsten i kommunerna genomfört 
väldigt få insatser till våldsutsatta äldre kvinnor och våldsutsatta kvinnor 
med funktionsnedsättning. Insatser för våldsutsatta personer som lever i 
samkönade relationer förekommer nästan inte alls. Insatser för våldsutsatta 
kvinnor med missbruksberoende förekommer i många kommuner. Flera 
kommuner har även haft ärenden och genomfört insatser för flickor och 
kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld. Det finns också en stor andel 
våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund som har fått insatser från 
kommunerna. Många våldsutsatta kvinnor är placerade i olika former av 
kvinnojoursboenden, särskilt i större kommuner. Enligt intervjupersonerna 
har denna grupp ökat mycket under senare år. 

Granskningen av personakter visar att våldsutsatta kvinnor som vänder 
sig till socialtjänsten och söker hjälp ofta kan få stöd och hjälp, skydd och 
ekonomiskt bistånd i det akuta skedet. Detta bekräftas också i de flesta in-
tervjuer med våldsutsatta kvinnor som länsstyrelserna har genomfört.  

Vid intervjuer med personal inom socialtjänsten och kvinnojourer fram-
går att kommuners långsiktiga stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld kan fungera sämre än det akuta stödet. 

Majoriteten av kommunerna erbjuder också olika former av stöd och 
hjälp som rådgivning, stödsamtal, krissamtal, kontaktperson m.m. Det finns 
dock skillnader mellan större och mindre kommuner när det gäller omfatt-
ningen av insatserna som riktas till olika särskilda grupper. En del mindre 
kommuner samverkar med andra kommuner och myndigheter och får på så 
sätt tillgång till fler insatser. I kommuner där det finns särskilda kriscentrum 
eller liknande för våldsutsatta kvinnor har man ofta personal med utbildning 
kring våld i nära relationer som arbetar med insatserna. De flesta av de 
granskade kommunerna och nämnderna har också jour och beredskap på 
kvällar och helger för akuta insatser. I några enstaka kommuner är dock 
jourtillgängligheten bristfällig och man har en lösning som går ut på att po-
lisen i ett akutläge ska kontakta socialnämndens ordförande. 

Kvinnojourer och ideella organisationer är viktiga aktörer och bra kom-
plement för kommunerna när det gäller stöd och hjälp till våldsutsatta kvin-
nor. Många kommuner förlitar sig i stor utsträckning på ideella organisatio-
ner. Det finns skillnader på om och i vilken omfattning socialnämnden tar 
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ansvar för uppföljning och kvalitet av de insatser som utförs av annan utfö-
rare än socialnämnden.  

Länsstyrelsernas granskning har även visat att flera kommuner erbjuder 
råd och stöd till våldsutsatta kvinnor som serviceinsatser utan biståndsbe-
slut, och kvinnorna hänvisas då till verksamheter som arbetar med stöd och 
rådgivning. Under senare år är det allt fler kommuner som går mot en sådan 
utveckling, dvs. erbjuder insatser som service utan en föregående utredning 
och ett biståndsbeslut. En våldsutsatt kvinna får inte rutinmässigt hänvisas 
till serviceinsatser och en ansökan ska alltid utredas enligt 11 kap. 1 § SoL.  

Tillsynen visar på att socialtjänsten behöver mer kunskap och medveten-
het om särskilda gruppers behov, t.ex. äldre våldsutsatta kvinnor, våldsutsat-
ta personer som lever i samkönade relationer. Stöd och hjälp till våldsutsatta 
kvinnor med funktionsnedsättning är ett område som behöver utvecklas 
inom socialtjänsten. Ju större kompetens personalen har om dessa gruppers 
särskilda behov, desto mer sannolikt är det att dessa våldsutsatta personers 
situation uppmärksammas och att de får adekvat stöd och hjälp.  

I arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruksberoende finns en ten-
dens att våldsproblematiken osynliggörs och fokus i stället ligger helt på 
missbruket. Våldsutsatta kvinnor med missbruksberoende har särskilt svårt 
att få boende till skydd och stöd. Det finns ett behov av verksamheter som 
enbart riktar sig till kvinnor, där de kan få stöd och hjälp med missbruksbe-
roendet men också med våld de utsatts för av någon närstående. Särskilda 
boenden till skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblem 
finns bland annat i Eskilstuna, Göteborg och Malmö.  

Enligt tillsynen är våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund en mycket 
stor andel de i olika skyddade boenden och på kvinnojourer, särskilt i vissa 
av de granskade kommunerna. Några kommuner och nämnder har en sär-
skild kompetens och stor erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor 
med utländsk bakgrund.  

Våldsutsatta äldre kvinnor uppmärksammas sällan inom socialtjänsten 
och få kommuner har kompetens och rutiner inom äldreomsorgen. Kungs-
holmen i Stockholm och Trollhättan är exempel på kommuner och nämnder 
med ett strukturerat arbete inom äldreomsorgen som gäller våldsutsatta 
kvinnor. 

Allt fler, främst flickor och kvinnor, som varit utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck har under senare år uppmärksammats av socialtjänsten och 
fått stöd och hjälp. Tillsynen visar också att kompetensen generellt har för-
bättrats i kommunerna. [13] Det finns dock skillnader i kompetens och ruti-
ner inom området mellan olika kommuner och mellan stadsdelsnämnder i 
storstäderna. I bland annat Uppsala finns exempel på hur man kan arbeta 
strukturerat med stöd och hjälp för kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck.  
Förslag om förbättringar utifrån länsstyrelsernas tillsyn är: 
• att socialtjänsten säkerställer och följer upp kvalitet av insatserna, oavsett 

om det är kommunens egna verksamheter eller om insatsen utförs av till 
exempel en ideell organisation, 

• att det är viktigt att kompetensen om särskilt utsatta gruppers behov för-
bättras,  
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• att boende till skydd och stöd för alla som är utsatta för våld av närståen-
de kan erbjudas och anpassas efter de särskilda behov som kan finnas, 

• att samverkan utvecklas mellan kommuner för att höja kompetensen samt 
för att kunna erbjuda adekvata stödinsatser av god kvalitet. 

Barnets behov 
Barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp mot någon närstående kan 
behöva stöd och hjälp i form av insatser från socialtjänsten. Socialnämndens 
ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld framgår av 5 
kap. 11 § SoL, och dessa barn räknas som offer för brott och har därmed rätt 
till brottskadeersättning. Enligt 5 kap. 1 SoL § ska socialnämnden även ver-
ka för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållan-
den.  

Socialtjänsten kan på olika sätt få kännedom om att barn far illa: från oli-
ka myndigheter och verksamheter, t.ex. familjerätten, barnomsorgen, poli-
sen och skolan, eller genom att en förälder ansöker om stöd och hjälp för sig 
själv och barnet. När socialnämnden får veta något som kan leda till en åt-
gärd från nämndens sida ska man påbörja en utredning enligt 11 kap. 1 § 
SoL. Socialnämnden kan också välja att göra en förhandsbedömning i ären-
det innan man tar ställning till om en inkommen anmälan ska leda till en 
utredning. Utifrån denna förhandsbedömning kan socialtjänsten göra ställ-
ningstagandet att inte inleda en utredning eller besluta om att utreda ärendet 
enligt 11 kap. 1 § SoL. Förhandsbedömningen ska göras skyndsamt. [14] 

När en åtgärd rör ett barn ska socialnämnden så långt det är möjligt ta 
reda på barnets inställning i frågan, vilket anges i 3 kap. 5 § andra stycket 
SoL. Socialnämnden ska också ta hänsyn till barnets vilja utifrån hans eller 
hennes ålder och mognad. Socialtjänstens uppgift är att skaffa sig en bild av 
barnet och dess behov genom bland annat samtal med barnet. Sådana samtal 
med barn ska dokumenteras. I alla insatser som rör barn ska hänsyn tas till 
barnets bästa i enlighet med 1 kap. 2 § SoL.  
 

Bedömningskriterier: 
• När ett barn bevittnat våld gör socialtjänsten en förhandsbe-

dömning av barnets situation. 
 

• Om barnet misstänks vara utsatt för ett brott tar nämnden alltid 
ställning till om en polisanmäla ska göras. 
 

• En utredning om ett barn som bevittnat våld beskriver hur vål-
det har påverkat barnet samt barnets behov av insatser. 

 
• Socialtjänsten har insatser för att ge barn som bevittnat våld 

det stöd och skydd som de behöver. 
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Resultat 
Enligt länsstyrelsernas granskning gör de flesta kommunerna en förhands-
bedömning när socialtjänsten får en anmälan om att barn har bevittnat våld.  

38 kommuner uppfyller helt lagstiftningens krav medan 12 kommuner 
inte gör det. Länsstyrelserna har funnit brister i flera kommuner för att man 
inte förhandsbedömer alla inkomna anmälningar eller för att förhandsbe-
dömningen inte sker skyndsamt som anges i lagstiftningen. De flesta 
kommuner gör förhandbedömningar då anmälningar inkommer till 
socialtjänsten men barnen utreds ändå inte alltid trots att behovet finns. I 
flera fall bedömer länsstyrelserna att socialtjänsten borde ha utrett barnets 
situation och behov trots att man inte gjorde det. I andra fall då 
socialtjänsten har kännedom om barn som bevittnat våld, till exempel i 
redan aktuella ärenden eller då en förälder söker stöd och hjälp, görs inte 
alltid förhandsbedömningar av barnens situation. Barnets behov måste vara i 
fokus i alla förhandsbedömningar och utredningar. 

Enligt länsstyrelsernas granskning finns det skillnader mellan kommuner i 
hur de hanterar anmälningar, utreder barnens situation samt tillgodoser de-
ras behov av insatser. Det varierar alltså mellan kommunerna om barn som 
bevittnat våld uppmärksammas eller inte.  

Utredningar om barn som bevittnat våld varierar både mellan och inom 
kommunerna, när det gäller omfattning och kvalitet. Vissa kommuner har 
stora brister i dokumentationen på så sätt att det saknas beskrivningar av 
våldets konsekvenser för det enskilda barnet och barnets behov samt att 
samtal med barnen är bristfälligt dokumenterade.  

Länsstyrelserna konstaterar att det i många av de granskade ärenden avse-
ende barn som bevittnat våld som utreds får barn insatser, men det finns 
ändå brister när det gäller att bedöma barnets situation och behov. Länssty-
relserna anser att många kommuner måste förbättra sina utredningar avse-
ende barn som bevittnat våld. En utredning av barn som bevittnat våld måste 
ha ett tydligt fokus på barnets situation och behov. I kommuner där det finns 
rutiner och där utredningar har ett klart fokus på barnet finns ofta en be-
skrivning av våldets karaktär och omfattning. Det framgår även hur våldet 
har påverkat barnet och dess relation till föräldrarna och barnets egen upp-
fattning om våldet. Utredningen innehåller en analys och bedömning av 
vilket stöd och vilken hjälp barnet kan behöva med anledning av våldet, 
både på kort och på lång sikt.  

I de flesta kommuner har socialtjänstens personal samtal med barn under 
utredningen om det är lämpligt med hänsyn till barnets ålder, mognad och 
situation i stort. I några kommuner finns det brister kring samtalen med barn 
eftersom man inte har haft några sådana samtal eller inte har dokumenterat 
dem. Barn berättar inte spontant vad de har varit med om av lojalitet, skuld 
och skam. Detta leder till att barns utsatthet inte alltid uppmärksammas och 
beaktas. Det finns behov av att utveckla metoder och arbetssätt för att upp-
märksamma barn som bevittnat våld. Särskilt viktigt är att arbeta med meto-
der och rutiner för att ta reda på om våld förekommit. 

Om socialtjänsten misstänker att ett barn har utsatts för brott ska man ta 
ställning till om en polisanmälan ska göras eller inte. Enligt intervjuer med 
personalen gör de flesta socialtjänster också ett sådant ställningstagande, 
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men granskningen av dokumentationen visar att flera av kommunerna inte 
alltid dokumenterar detta ställningstagande.  

Många kommuner har under senare år haft en positiv utveckling när det 
gäller insatser för barn som bevittnat våld, och tillsynen visar att nästan alla 
kommuner kan erbjuda insatser. Men det framgår också att det kan vara 
skillnad på vilka insatser som erbjuds barn som bevittnat våld 

I 78 av de 80 kommuner och nämnder som har granskats finns olika insat-
ser för barn som bevittnat våld. Insatser från socialtjänsten kan t.ex. vara 
individuella samtal och gruppverksamheter, och en del insatser kan ske ut-
ifrån särskilda metoder som Trappan. [15] Trappan är en modell för att be-
möta barn som bevittnat våld i sina familjer och för att underlätta deras kris-
bearbetning. Det förekommer även att insatserna tillhandahålls av andra 
organisationer. Insatser för barn kan antingen ges som bistånd enligt 4 kap. 
1 § SoL eller som service inom olika öppenvårdsverksamheter.  

Då en del insatser ges som en service utan biståndsbeslut, kan det 
medföra att socialtjänsten inte gör uppföljningar av barnets behov.  

En länsstyrelse har intervjuat åtta barn som bevittnat våld och som alla 
har fått stödinsatser. Intervjuerna visar att barnen haft ungefär samma kom-
mentarer kring stödinsatserna: ” Ja, det har varit bra att prata om det, men 
jobbigt”. Flera ungdomar tar upp att det är svårt att få kontakt med social-
tjänsten och en ungdom berättade att han sökt stöd och hjälp hos socialtjäns-
ten tidigare – ”Men då lyssnade de inte på mig. De lyssnade bara på mam-
ma.”. Ingen av föräldrarna fick enligt den unge någon hjälp. En annan berät-
tade att den inte betraktades som en egen individ, utan behandlades som en 
del av sin mamma och fick inte vara med och avgöra vilket stöd som passa-
de bäst. Någon upplevde att socialtjänsten inte alls uppmärksammade att 
hon kunde ha bevittnat eller varit utsatt för våld och fick heller aldrig prata 
enskilt med socialtjänsten. 
Förslag om förbättringar utifrån länsstyrelsernas tillsyn är: 
• att tydliga rutiner upprättas för hur en förhandbedömning ska gå till och 

hur en utredning ska bedrivas när barn kan ha bevittnat våld, 
• att förhandsbedömning genomförs även för alla barn som kan ha 

bevittnat våld,  
• att dokumentationen i utredningarna förbättras och innehåller 

beskrivningar av våldets omfattning, våldets konsekvenser för barnet 
samt barnets behov av stöd och hjälp på kort och lång sikt, 

• att barnets skydds- och omsorgsbehov beaktas samt rätten att komma till 
tals i såväl förhandsbedömning som utredning, 

• att särskild kompetens och utbildning säkerställs för personal som utreder 
och utför stödinsatser för barn som bevittnat våld, 

• att utbildning kring samtal med barn som bevittnat våld genomförs 
kontinuerligt. 

Vårdnad, boende och umgänge 
Många våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kommer i kontakt 
med kommunernas familjerätt i samband med att t.ex. en kvinna som utsatts 
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för våld av någon närstående vill separera. Barnets bästa ska dock beaktas i 
all handläggning av ärenden som rör samarbetssamtal, snabbupplysningar 
och utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Handläggningen ska 
genomföras med fokus på parternas säkerhet och trygghet.  

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för 
alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som 
är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

  
• risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp 

eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och  
• barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
  
En riskbedömning är en viktig del i handläggningen av utredningar som 
avser vårdnad, boende och umgänge. Socialnämnden har en skyldighet att 
göra en riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultat 
Drygt hälften av kommunerna uppmärksammar våld mot närstående i sina 
samarbetssamtal och har rutiner för att handlägga dessa ärenden.  

Länsstyrelserna gör dock bedömningen att det finns brister i handlägg-
ningen av samarbetssamtal i många kommuner. Flera av kommunerna upp-
ger att de uppmärksammar våldet i samarbetssamtalen men saknar rutiner 
för hur handläggningen ska gå till i dessa ärenden och hur våldet ska upp-
märksammas. Länsstyrelserna har påtalat brister i flera kommuner. 

En tredjedel av de granskade kommunerna uppfyller helt kraven i bedöm-
ningskriterierna på att det finns rutiner för att uppmärksamma våld samt 
genomföra enskilda samtal med föräldrar och barn i samband med snabb-
upplysningar. I många av kommunerna och nämnderna saknas rutiner och 
då har länsstyrelserna påtalat brister.  

I utredningar om vårdnad, boende och umgänge har länsstyrelserna be-
dömt att var fjärde kommun och nämnd helt uppfyller lagstiftningens krav. 

 
Bedömningskriterier:  
• Våldet uppmärksammas i samarbetssamtal där det finns uppgif-

ter om våld i relationen.  
 

• Snabbupplysningar till rätten angående vårdnad, boende och 
umgänge anger om det finns uppgifter om våld. 

 
• I utredningar om vårdnad, boende och umgänge fäster social-

tjänsten särskilt avseende vid uppgifter om våld. 
  

• När en utredning om vårdnad, boende och umgänge får fram 
uppgifter om våld eller andra övergrepp i relationen informeras 
en enhet eller handläggare som kan göra en förhandsbedömning 
av barnets behov av stöd och hjälp i frågan. 
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Länsstyrelserna har påtalat brister när det gäller bland annat att dokumenta-
tionen i utredningar där det förekommer våld varit bristfällig samt att risk-
bedömningar inte har dokumenterats. I intervjuerna uppger handläggarna 
ofta att de gör riskbedömningar, men granskningen visar att en del kommu-
ner inte dokumenterar dessa bedömningar. 

Länsstyrelserna bedömer att flera kommuner har brister i sina utredning-
ar, t.ex. otillräckliga beskrivningar av våldets omfattning, hur våldet påver-
kar barnet och vilka konsekvenser det har fått för barnet. Inte sällan används 
uttryck som bråk, konflikter, relationsproblem och liknande när det har fö-
rekommit våld av eller mot en förälder. Det finns en risk att allvaret och 
omfattningen av våldet och dess konsekvenser för barnet förminskas. 
Många utredningar saknar också en tydlig analys och bedömning av barnets 
situation.  

Vissa kommuner saknar rutiner för utredningar och riskbedömningar. 
Bristen på metoder och rutiner kan göra att många barn som bevittnat våld 
inte uppmärksammas.  

De flesta kommuner har barnsamtal när det bedöms som lämpligt vid ut-
redningar av vårdnad, boende och umgänge. Dokumentationen av dessa 
samtal är dock inte lika omfattande och tydlig i alla kommuner. De utred-
ningar kring vårdnad, boende och umgänge som tydligt fokuserat på barnets 
situation har innehållit tydligt dokumenterade samtal med både föräldrar och 
barn. Dessutom har handläggaren dokumenterat sin riskbedömning, beskri-
vit våldets omfattning och konsekvenser för barnet samt analyserat och be-
dömt barnet situation och behov. 

I de flesta granskade nämnderna informerar familjerättshandläggarna nå-
gon annan enhet eller tjänsteman när det är nödvändigt att utreda barnets 
behov av skydd och stöd enligt 11 kap. 1 § SoL. 75 procent av kommunerna 
har rutiner för en sådan överföring av information medan de övriga saknar 
rutiner för hur information ska överföras mellan olika enheter. Tillsynen har 
dock inte belyst om informationsöverföringen har medfört att barnens situa-
tion utreddes. 

Kommunerna arbetar olika med frågor om vårdnad, boende och umgänge, 
vilket kan innebära brister i rättssäkerheten för de som berörs. Domstolen 
kan också få otillräckliga underlag om det saknas rutiner för hur våldets 
omfattning och konsekvenser för barnet ska beskrivas i en utredning och hur 
riskbedömningar ska göras. Flera kommuner har fått kritik för brister i do-
kumentationen, bland annat för att varken våldets omfattning eller konse-
kvenser för barnet beskrivs i utredningen.  

I kommuner med tydliga rutiner och fokus på barnet dokumenterar man 
samtal med barn, våldets omfattning och vilka konsekvenser det har med-
fört. Utredningarna innehåller riskbedömningar och analyser av barnets si-
tuation och behov, och det finns rubriker av typen ”Samtal med barn”, 
”Barnet och föräldrarnas uppfattning av våldet”, ”Beskrivning av våldets 
omfattning och konsekvenser för barnet” och ”Analys och bedömning”. I 
dessa kommuner har även personalen särskild kompetens och utbildning 
kring våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och samtal med barn. 

Familjerätten i Gävle är ett exempel där man arbetat strukturerat med 
handläggning av ärende som rör vårdnad, boende och umgänge där det fö-
rekommer våld i nära relationer.  
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I länsstyrelsernas rapporter framkommer att de flesta kommuner har en 
fungerande samverkan mellan de verksamheter som handlägger ärende som 
rör vårdnad, boende och umgänge och de verksamheter som utför utred-
ningar om barn och unga. I mindre kommuner organiseras de ofta inom 
samma individ- och familjeomsorg. Människor kan vara eller ha varit aktu-
ella för insatser inom flera av socialtjänstens olika verksamheter, och famil-
jerättshandläggare hänvisar t.ex. till socialtjänstens övriga enheter om det 
gäller behov av stöd för en våldsutsatt kvinna och barn som bevittnat våld. 
Förslag om förbättringar utifrån länsstyrelsernas tillsyn är: 
• att kompetensen för familjerättens handläggare kring våldsutsatta kvinnor 

och barn som bevittnat våld förstärks, 
• att tydliga rutiner upprättas för hur handläggning av familjerättsärenden 

ska gå till där det finns misstanke om våld mot närstående,  
• att tydligare riktlinjer skapas för dokumentationen i syfte att förbättra 

kvaliteten i utredningarna där barn bevittnat våld, 
• att utbildning kring samtal med barn som bevittnat våld genomförs 

kontinuerligt, 
• att utbildning och kunskap om riskbedömningar enligt FB utvecklas.  

Övergripande resultat  
Länsstyrelserna granskning visar att det finns stora skillnader mellan de 80 
granskade kommunerna och stadsdelsnämnderna när det gäller deras arbete 
med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Skillnaderna kan 
medföra att våldsutsatta kvinnor uppmärksammas och får stöd utifrån var de 
bor snarare än utifrån sina behov. Detsamma gäller barn som bevittnat våld 
och personer som har varit utsatta för hedersrelaterat våld.  

Enligt länsstyrelserna finns det några kommuner som under senare år för-
bättrat sitt arbete med att uppmärksamma och ge stöd till våldsutsatta kvin-
nor och barn som bevittnat våld.  

I många kommuner finns även personal som har ett särskilt ansvar för 
området och i flera kommuner finns specialiserade verksamheter som arbe-
tar med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och män som utövar 
våld mot närstående.  

Länsstyrelserna har dock funnit brister i alla de granskade kommunerna. 
Enstaka kommuner har brister inom alla granskade ansvarsområden medan 
några har brister inom enstaka områden. Majoriteten av kommunerna har 
brister inom flera områden. 

Tillsynen visar att våld mot kvinnor i första hand har varit en fråga för so-
cialtjänstens individ- och familjeomsorg. Detta håller möjligen på att ändras, 
men tidigare var det ovanligt att dessa ärenden berörde andra delar av soci-
altjänsten och andra verksamhetsområden i kommunen. Endast några få 
kommuner har arbetat aktivt med våld mot närstående inom t.ex. äldreom-
sorgen. Individ- och familjeomsorgen har i många kommuner ett strukture-
rat arbete gällande våld i nära relationer, men de saknar ofta kompetens och 
rutiner inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta personer. 
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En del kommuner har länge arbetat mer aktivt och strukturerat kring 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det finns dock stora skill-
nader mellan kommunerna. Vissa saker skiljer mellan små och stora kom-
muner, men det finns även skillnader inom stadsdelsnämnderna i storstäder-
na. Dessa skillnader gör att det kan finnas brister i rättssäkerhet, kompetens 
och kvalitet i kommunernas arbete.  

Sju kommuner och nämnder har fått allvarlig kritik för olika brister i ar-
betet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Kritiken handlar 
om att några kommuner har omfattande brister inom de flesta av de olika 
ansvarsområdena medan det i någon kommun rör bristande handläggning av 
inkomna anmälningar gällande barn som bevittnat våld. 

Tillsynen visar att nästan alla kommuner, 75 av 80, har information inom 
området våld i nära relationer. I de flesta fall behöver dock informationen 
utvecklas för att den ska nå ut till alla våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld och som behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. Informa-
tionen måste vara anpassad till de våldsutsatta kvinnornas behov till exem-
pel finnas tillgänglig på olika språk samt för kvinnor med olika funktions-
nedsättningar. Information måste också anpassas för att nå ut till barn som 
bevittnat våld. 

Det uppsökande arbetet bör ske på olika sätt för att nå hela målgruppen 
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld, personer som utsätts för våld i 
samkönade relationer och personer som är utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck. Ett sådant uppsökande arbete kan ske strukturerat i samverkan 
med andra organisationer och myndigheter som brottsofferjour, hälso- och 
sjukvård, kvinnojour, skola, polis m.m. Enligt tillsynen har dock drygt hälf-
ten av de granskade kommunerna ett bristfälligt uppsökande arbete kring 
området våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, eller inget alls. 

Samverkan finns i de flesta kommuner, men det saknas ofta struktur för 
hur samverkan ska gå till och vem som ansvarar för den, både internt inom 
kommunen och externt med myndigheter och organisationer utanför kom-
munen. I länsstyrelsernas tillsyn framkommer att samverkan ofta fungerar i 
enskilda ärenden, men i många kommuner fungerar samarbetet bara tack 
vare enskilda personer i personalen och är därmed sårbart. 20 kommuner 
och nämnder uppfyller helt lagstiftningens krav, men i de andra kommuner-
na har man brister i rutinerna för samverkan eller inga sådana rutiner alls. 
Rutiner saknas ofta inom äldreomsorgen. 

Länsstyrelserna har i tillsynen konstaterat brister inom området kvalitet. 
Tillsynen visar att nästan alla granskade kommuner saknar systematiskt 

insamlad kunskap om antalet ärenden som rör våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld samt vilka insatser som görs. Det är också få kommuner 
som har kartlagt hur många våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 
det finns i kommunen. Vidare finns det inga uppföljningsbara mål inom 
området och kommunerna gör inte alltid uppföljningar på verksamhetsnivå. 
Många kommuner har handlingsplaner för arbetet med våldsutsatta kvinnor, 
men långt ifrån alla använder handlingsplanen som ett aktivt dokument och 
verkningsfullt redskap. 

Enligt länsstyrelserna har de flesta kommuner problem med att personalen 
har för lite kompetens om våld i nära relationer, särskilt inom äldreomsor-
gen och omsorgen om funktionsnedsatta personer. Kompetens finns i många 
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kommuner inom individ- och familjeomsorgen. En stor personalomsättning 
kan även medföra brister i kompetens och kvalitet. Bristfällig kompetens 
hos personalen och bristande rutiner kan medföra att våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnat våld inte uppmärksammas och inte får det stöd och 
den hjälp de har rätt till. 

Länsstyrelserna konstaterar att socialtjänsten behöver utveckla sitt arbete 
med att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I 
vissa fall kan kommunerna också behöva metoder för att få information om 
våld förekommer i syfte att identifiera våldsutsatta kvinnor i redan pågående 
ärenden. De våldsutsatta kvinnor som söker hjälp får ofta akut stöd och 
hjälp medan de långsiktiga insatserna kan vara mer bristfälliga. 

Kommunerna har olika former av insatser till stöd och hjälp som de kan 
erbjuda i det akuta skedet, bland annat boende till skydd och stöd inom 
kommunen eller via kvinnojourer. I många kommuner saknas boende till 
skydd och stöd för särskilt utsatta grupper som missbrukande kvinnor, äldre 
kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning, och generellt vet man också 
för lite om dessa särskilt utsatta gruppers behov. Kommunerna behöver 
dock bli bättre på att följa upp kvaliteten i insatser som genomförs oavsett 
utförare. 

Handläggningen och dokumentationen av ärenden fungerar bra i de flesta 
kommunerna, men länsstyrelsen har kritiserat tio kommuner för att de inte 
följer den gällande lagstiftningen. Länsstyrelserna har även konstaterat bris-
ter i utredningar på så sätt att våldets omfattning och personens behov av 
stöd och hjälp med anledningen av våldet inte alltid framgår av dokumenta-
tionen. 

När det gäller säkerhet så har de flesta kommuner ett fungerande arbete 
avseende handläggning av ärende som rör våldsutsatta kvinnor med skydda-
de personuppgifter. I tillsynen framkommer att kommunerna ofta gör hot- 
och riskbedömningar i ärenden, men att de behöver bli bättre på att doku-
mentera dessa bedömningar. 

Länsstyrelserna har riktat kritik mot ett antal kommuner för att flera barn 
som bevittnat våld inte uppmärksammas och får det stöd och hjälp de kan 
behöva. Deras förhandsbedömningar sker inte skyndsamt och man utreder 
inte alltid barnens situation. Det förekommer också att utredningarna inte 
innehåller uppgifter om våldets omfattning och konsekvenser för barnet 
eller vilket stöd han eller hon behöver.  

När det gäller barnperspektivet finns det brister då barnet inte alltid ses 
som en egen individ med egna rättigheter. Barn som bevittnat våld och deras 
situation och behov uppmärksammas inte alltid och de får därmed inte stöd 
och hjälp utifrån sina behov. Samtal med barn som bevittnat våld förekom-
mer inte alltid eller dokumenteras inte. 

Tillsynen visar också att handläggningen av ärenden som rör vårdnad, bo-
ende och umgänge fungerar bättre i de kommuner som har tydliga rutiner 
för handläggning av ärenden som rör barn som bevittnat våld. Många kom-
muner har brister i sina rutiner och i sin dokumentation till exempel när det 
gäller riskbedömningar. 

Alla granskade kommuner utom två erbjuder insatser till barn som bevitt-
nat våld även om utbudet, innehållet och kvaliteten varierar en hel del. Vissa 
kommuner har särskilt utbildad personal som arbetar efter bestämda meto-
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der riktade till barn som bevittnat våld. I andra kommuner erbjuder man 
främst stödkontakter inom socialtjänsten. Det är viktigt att barnen får de 
insatser som de är i behov av på grund av våld de bevittnat, så är inte alltid 
fallet.  

I 70 av de 80 kommunerna och nämnderna erbjuder också insatser för 
män som utövar våld mot närstående, och även här varierar utbudet. Vissa 
kommuner har särskilda specialiserade verksamheter riktade till dessa män 
medan majoriteten av kommunerna hänvisar dem till en socialsekreterare, 
till hälso- och sjukvården eller till ideella organisationer. 

Kommunerna har genomgående varit positiva till denna granskning av 
området i sin helhet. Många kommuner vill också ha vägledning i sitt arbete 
med våld i nära relationer och stöd när det gäller att tillämpa lagstiftningen. 
Länsstyrelsernas tillsyn har medfört att de granskade kommunerna börjat 
satsa på att utveckla och förbättra sitt arbete med våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld. 

Framgångsfaktorer 
Länsstyrelsernas rapporter visar att det finns olika faktorer som troligen gör 
att socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld fungerar bättre i vissa kommuner än i andra. Några av dessa faktorer 
listas här: 
 
• Socialnämnden tar sitt ansvar och våld i nära relationer är en viktig och 

prioriterad fråga i den politiska ledningen, bland både chefer och hand-
läggare.  

• Det finns omfattande information på kommunens hemsida och via t.ex. 
broschyrer och annonser i olika medier så att personer som är utsatta för 
våld i nära relationer vet vart de ska vända sig. Informationen är riktad 
och anpassad efter olika gruppers särskilda behov. 

• Kommunen har ett uppsökande arbete i samverkan med andra aktörer 
som brottofferjour, kvinnojour, polis, skola eller andra. 

• Socialtjänsten arbetar aktivt för att identifiera våldsutsatta kvinnor i sin 
verksamhet.  

• Det finns handlingsplaner som följs upp kontinuerligt. Handlingsplanerna 
är konkreta och tydliga samt innehåller mål och riktlinjer. 

• Socialnämnden har någon form av systematiskt insamlad kunskap och 
har kartlagt våld i nära relationer. 

• Kvaliteten i verksamheten följs systematiskt upp och säkras. 
• Personalen har kompetens och erfarenhet, till exempel socionomutbild-

ning och baskunskap inom området våld i nära relationer. En del av per-
sonalen har specialistkunskap om våld i nära relationer och många har 
någon särskild vidareutbildning och har arbetat länge inom området. Per-
sonalen erbjuds kontinuerlig fortbildning och det finns särskilt utsedda 
personer som har ansvar för arbetet med våld i nära relationer, t.ex. en 
kvinnofridssamordnare eller en chef. 
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• Socialtjänsten har särskilda specialiserade verksamheter som riktas till 

våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och män som utövar våld.  
• Arbetet bedrivs utifrån en helhetssyn. 
• Personalen följer kunskapsutvecklingen inom området våld i nära rela-

tioner. Det finns en strävan att arbeta efter särskilda metoder. 
• Socialtjänsten erbjuder olika insatser, till stöd och hjälp t.ex. boende till 

stöd och skydd och samtal för råd och stöd. Kommunen har insatser för 
barn som bevittnat våld, våldsutsatta kvinnor och män som utövar våld. 

• Kommunen har konkreta rutiner och riktlinjer för att handlägga ärenden 
som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det finns också 
rutiner kring särskilt utsatta grupper och hedersrelaterat våld. Handlägg-
ningen är skyndsam och rättssäker.  

• Socialtjänsten har rutiner för att handlägga ärenden som rör personer med 
skyddade personuppgifter. Dessutom har personalen kunskaper och ruti-
ner för att göra hot- och riskbedömningar. 

• Socialtjänsten uppmärksammar barn som bevittnat våld och utreder deras 
situation. Dokumentationen inkluderar uppgifter om våldets omfattning 
och konsekvenser för barnet samt barnets behov. Barnen beviljas insatser 
efter sina behov.  

• Samverkan finns både internt inom kommunen samt externt med myn-
digheter och organisationer utanför kommunen. Denna samverkan är 
strukturerad både på övergripande nivå och i enskilda ärenden. Det finns 
rutiner för hur samarbetet ska gå till och personer som är särskilt ansvari-
ga för det. Kommunen samverkar kontinuerligt med viktiga aktörer som 
ideella kvinnojourer, kriscentrum, polisen m.fl. Mindre kommuner sam-
verkar med andra kommuner. 

• Familjerätten har rutiner för att handlägga ärenden som rör vårdnad, bo-
ende och umgänge där det finns misstanke om våld av eller mot någon 
närstående och barn som bevittnat våld. Personalen dokumenterar våldets 
omfattning och konsekvenser för barnet liksom barnets behov i utred-
ningar, samt gör riskbedömningar som dokumenteras. 

• Kommunens arbete med våld i nära relationer dokumenteras, följs upp 
och utvecklas kontinuerligt. 
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Uppföljning av tillsynen   

Efter tillsynen fattade länsstyrelserna sina beslut och skrev en rapport som 
de återförde till socialnämnden i de granskade kommunerna. Återföringen 
gjordes även muntligen, i de flesta fall till både politiker och tjänstemän i 
kommunen. 

När det fanns brister och områden som behöver förbättras begärde läns-
styrelserna in en skriftlig återrapportering. Rapporten ska beskriva vilka 
förändringar socialnämnden har genomfört eller kommer att genomföra för 
att åtgärda de påtalade bristerna.  

Flera länsstyrelser har även skrivit en länsrapport om resultatet av 
granskningen i det egna länet. Dessutom har några länsstyrelser ordnat kon-
ferenser där man presenterade resultatet av tillsynen och andra föreläsare 
inom området våld i nära relationer medverkade för att sprida kunskap.  

Uppföljning av tillsynen 
Bristerna åtgärdas 
Av länsstyrelsernas tillsyn i 80 kommuner och nämnder har alla kommuner 
utom sex gjort återredovisningar. Kommunerna redovisar vidtagna åtgärder 
med anledning av de av länsstyrelserna identifierade bristerna. Hittills har 
länsstyrelserna bedömt att i 24 av de kommuner som lämnat in sina återrap-
porter att åtgärderna är tillräckliga i 23 av dem. 

De brister och förbättringsområden som har följts upp finns inom alla an-
svarsområden, men det gäller framför allt uppsökande och förebyggande 
arbete, samverkan, kvalitet och barnets behov. Vissa kommuner har brister 
inom alla ansvarsområden medan andra kommuner bara har brister inom 
några områden. 

De inkomna återrapporteringarna visar att kommunerna har tagit till sig 
länsstyrelsernas synpunkter och kritik, och kommunerna har genomgående 
varit positiva till tillsynen. I de flesta kommunerna har man också påbörjat 
ett omfattande förbättrings- och utvecklingsarbete och en del kommuner 
inledde detta arbete redan i samband med tillsynsbesöket. Nedan följer ex-
empel på vanliga brister inom de olika ansvarsområdena och på de åtgärder 
som uppföljningen har medfört i kommunerna.  

Ansvarsområde: Uppsökande och förebyggande arbete 
Exempel på åtgärder: 
Information på kommunernas hemsidor förbättrats och utvecklas. 

Informationsmaterial ska tas fram på olika språk samt som underlättar för 
personer med olika funktionsnedsättningar. Broschyrer med information ska 
spridas ut på olika offentliga platser som t.ex., BVC, MVC, polis, bibliotek, 
skolan. Uppsökande arbete avseende våldsutsatta kvinnor och barn som be-
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vittnat våld kommer att genomföras i samverkan med andra aktörer som 
t.ex. skolan. Flera kommuner uppger att frågor om våld ska tas med rutin-
mässigt vid olika former av insatser/utredningar inom socialtjänsten. 

Ansvarsområde: Kvalitet 
Exempel på åtgärder: 
Kartläggningar avseende omfattning av våld inom kommunen ska genomfö-
ras i flera kommuner. Särskilda koder införs i datasystem för att kunna föra 
statistik över antal ärende som rör våldsutsatta kvinnor. 

De flesta kommuner genomför olika utbildningssatsningar för personal. 
Många kommuner planerar särskilda satsningar på att förbättra kompeten-

sen bland personal som arbetar inom äldreomsorgen och inom omsorgen om 
funktionsnedsatta. Handläggningsrutiner inom individ- och familjeomsorg 
och vård- och omsorg kommer att upprättas om det saknas och ses över om 
de behöver förbättras. I många kommuner ses befintligt ledningssystem för 
kvalitet över och ska framöver inbegripa även området våldsutsatta kvinnor. 
Uppföljningsbara mål ska tas fram för socialtjänstens arbete med våldsutsat-
ta kvinnor och barn som bevittnat våld. Kommuner kommer att kontinuer-
ligt och strukturerat följa upp sitt kvinnofridsarbete varje år. Handlingspla-
ner ska ses över och revideras. Handbok kommer att utvecklas och imple-
menteras inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsned-
sättning. Avidentifierade ärende som rör våldsutsatta kvinnor ska diskuteras 
i kvinnofridsgrupp i syfte att finna goda exempel, uppmärksamma brister 
och förbättra handläggningen och insatserna för kvinnorna.  

Några kommuner/nämnder ser över möjligheten att skapa särskilda kvin-
nofridsteam. Vid introduktion av nyanställd personal kommer information 
att lämnas om te. x. handlingsplan och rutiner avseende våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnat våld.  

Ansvarsområde: Samverkan 
Exempel på åtgärder: 
Kommuner ska upprätta rutiner för hur samverkan ska gå till internt som 
även inkluderar andra enheter som till exempel äldreomsorgen och omsor-
gen om funktionsnedsatta. Flera kommuner ska upprätta skriftliga rutiner 
för hur samverkan ska gå till både internt inom kommunen och externt med 
myndigheter och organisationer utanför kommunen. Befintlig samverkans-
struktur ska även inbegripa våld mot närstående. Olika externa samarbets-
partners som arbetar med våldsutsatta kvinnor som kvinnojour och brottsof-
ferjour kommer att bjudas in till befintliga samverkansforum. Flera kommu-
ner samverkar med varandra för att tillsammans öka kompetensen. 

Ansvarsområde: Säkerhet 
Exempel på åtgärder: 
Utbildning för personal i att göra riskbedömningar enligt särskild metod 
t.ex. SARA. Kommuner ska klargöra i sina rutiner att hot- och riskbedöm-
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ningarna ska dokumenteras i utredningarna. Rutiner ska upprättas avseende 
handläggning av personer med skyddade personuppgifter. 

Ansvarsområde: Handläggning och dokumentation 
Exempel på åtgärder: 
Rutiner för rättsäkerheten i handläggning av ärende ses över. 

Rutiner skapas för att våldets omfattning och konsekvens ska beskrivas i 
utredningar. Uppföljning kommer att ske avseende utredningar av våldsut-
satta kvinnor. Uppföljning ska göras av dokumentationen i utredningar. 

Ansvarsområde: Insatser  
Exempel på åtgärder: 
Kommuner ska skapa olika akuta skyddsboenden för till exempel våldsut-
satta kvinnor med missbruksproblem. Utbildningsinsatser genomförs för att 
förbättra kompetens för personalen kring särskilt utsatta grupper som äldre 
kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och personer utsatta för heders-
relaterat våld och förtryck. 

Ansvarsområde: Barnets behov 
Exempel på åtgärder: 
Flera kommuner ska upprätta eller tydliggöra rutiner för handläggning av 
ärende efter inkommen anmälan gällande barn som bevittnat våld. I några 
kommuner ska utredning alltid inledas då bevittna våld bedöms som en stor 
riskfaktor för barnens hälsa och utveckling. Vid förhandsbedömning gällan-
de barn som bevittnat våld ska en riskbedömning göras och dokumenteras. 
Om det förekommer våld mot närstående ska det i utredningen beskrivas hur 
våldet påverkat barnen och vilka behov barnen har av insatser för att få möj-
lighet att bearbeta vad de upplevt. Genomförande av utbildning i Trappan-
modellen i syfte att förbättra kris- och samtalsstöd för barn som bevittnat 
våld. 

Ansvarsområde: Vårdnad, boende och umgänge 
Exempel på åtgärder: 
Alla handläggare inom familjerätten ska utbildas inom området våld i nära 
relationer. Skriftliga rutiner införs avseende handläggning av de olika for-
mer av ärende som rör vårdnad, boende och umgänge, hot- och riskbedöm-
ning ska dokumenteras och beskrivning av våldets omfattning konsekvenser 
för barnet ska framgå. Utbildning/temadagar om riskbedömningar ska 
genomföras. Återkommande metod- och kompetensutvecklingsdagar för att 
vidmakthålla rutiner och kompetens. Frågor om våld ska alltid ställas vid 
handläggning av ärende gällande samarbetssamtal och snabbupplysningar. 

Rutiner ska upprättas gällande överföring av information mellan olika en-
heter inom socialtjänsten. 
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Slutkommentar och förslag 

Länsstyrelserna har i tillsynen konstaterat brister i kommunernas arbete med 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Dessa brister liknar dem 
som har konstaterats i andra utredningar och rapporter, till exempel när det 
gäller samverkan, kvalitet, kompetens, rutiner, att uppmärksamma barn som 
bevittnat våld och deras behov, insatser och i kunskap om och insatser för 
särskilt utsatta grupper.[16]  

2007 skärptes lagstiftningen om socialnämndens ansvar för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen visar att några kommuner 
och nämnder har tagit sitt ansvar enligt 5 kap.11 § SoL och har ett mer ak-
tivt arbete inom området våld i nära relationer, medan en stor andel kom-
muner är mindre aktiva.  

Alla kommuner har ansvar för att ge stöd och hjälp tillvåldsutsatta kvin-
nor och barn som bevittnat våld. 

Det finns olika faktorer som kan skynda på processen med att förbättra 
kommunernas arbete och därmed underlätta situationen så alla våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld får stöd och hjälp. Dessa faktorer kan 
bland annat vara 
• lagar och normering 
• stöd och vägledning  
• kunskapsutveckling i form av forskning, metodutveckling och utvärde-

ringar 
• stimulans i form av utvecklingsmedel 
• tillsyn. 
 
En nationell tillsyn som den nu genomförda ger en övergripande bild av 
situationen i landet när det gäller kommunernas arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. Det är viktigt att Socialstyrelsen i sina 
framtida tillsyner följer upp hur kommunerna åtgärdar de brister som kon-
staterades i tillsynen och dessutom följer upp vilken effekt åtgärderna får för 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det är även viktigt att till-
synen fortgår och utvecklas till att omfatta andra kommuner för att uppnå 
långsiktiga och bestående effekter i flera kommuner. En nationell tillsyn bör 
genomföras regelbundet, inte alltför sällan, kring området våld i nära rela-
tioner. Syftet med en sådan tillsyn är att följa upp kommunernas stöd och 
hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, samt följa upp 
hur den gällande lagstiftningen tillämpas. Med en återkommande nationell 
tillsyn blir det även möjligt att jämföra utvecklingen inom området våld i 
nära relationer över tid.   

Många våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kommer i kon-
takt med olika myndigheter och organisationer. Därför bör framtida tillsyner 
även granska hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor och 
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barn som bevittnat våld, samt hur samverkan mellan kommunernas social-
tjänst och hälso- och sjukvården fungerar i dessa ärenden. Kompetensen hos 
hälso- och sjukvårdens personal behöver också uppmärksammas, särskilt 
inom akutvården, primärvården och mödravården. 

Enligt tillsynen finns det stora brister i kommunerna när det gäller syste-
matiskt insamlad kunskap om och kartläggning av våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld. De flesta kommuner har ingen systematisk insam-
lad kunskap alls över hur många ärenden som rör målgruppen våld i nära 
relationer och vilka insatser dessa får. Det är viktigt att se över hur detta 
skulle kunna förbättras i framtiden. 

Länsstyrelsernas tillsyn visar att socialtjänsten har ett stort behov av väg-
ledning och stöd, vilket kommunerna också efterfrågar.  

I länsstyrelsernas tillsyn framkommer att det finns ett stort behov av 
kompetensutveckling inom socialtjänsten för att förbättra personalens kun-
skaper om bland annat särskilt utsatta grupper och deras behov. 

De insatser som kommunerna kan ha behov av för stöd och vägledning 
kan delvis tillgodoses via olika pågående uppdrag inom Socialstyrelsen.  
Socialstyrelsen har för närvarande flera olika regeringsuppdrag, bland annat 
ett som gäller förbättrat kunskapsstöd till socialtjänsten. [17] (se Socialsty-
relsens rapport om kunskapsstödsuppdraget, Fullt samhällsansvar, 2009) 
Resultatet av de olika uppdragen kommer att presenteras för regeringen un-
der 2009 och 2011.  

Tillsynen och andra insatser från länsstyrelserna, Socialstyrelsen och 
andra myndigheter och ideella organisationer kan bidra till att förbättra 
kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 

Ett viktigt incitament för att bidra till utvecklingen inom området våld i 
nära relationer har varit olika former av stimulansbidrag och utvecklings-
medel. Det är viktigt att utvecklingsmedel framöver används strategiskt och 
riktat till särskilda områden där det finns brister och behov och till kommu-
ner med särskilda behov.  

För att förstärka arbetet avseende våld i nära relationer samt för att få till 
stånd ett mer likvärdigt arbete i hela Sverige kan det finnas anledning att 
utreda möjligheten att upprätta nationella riktlinjer för arbetet med våld i 
nära relationer.  
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Ord, uttryck och förkortningar   

Ord och uttryck  
Ansvarsområden  Avgränsade områden för tillsynsobjektets ansvar enligt 

lagstiftningen.  
 
Bedömningskriterier Ett bedömningsverktyg för länsstyrelsernas tillsyn. 
(Nationella) 
Brist De förhållanden som identifierades vid granskningen och 

som inte överensstämmer med lagstiftningen och dess fö-
rarbeten, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, rätts-
praxis och JO:s uttalanden. En brist ska alltid åtgärdas. 

 
Samverkansgrupp Länsstyrelsernas och Socialstyrelsens gemensamma styr-

grupp för samverkan i den sociala tillsynen. Formerna för 
samverkan regleras i ett nationellt program från 2001. Se 
www.socialstyrelsen.se.  

 
Skyddat boende Olika former av boenden med skydd och stöd för våldsut-

satta kvinnor. 
 
Tillsynsmyndigheter Länsstyrelserna är operativt ansvariga för den sociala till-

synen och Socialstyrelsen är den nationella tillsynsmyn-
digheten. Från den 1 januari 2010 kommer den sociala till-
synen att föras över från länsstyrelserna till Socialstyrel-
sen. 

 
Trappan Metod för arbete med barn som bevittnat våld. 
 

Förkortningar 
ASI Addiction Severity Index. ASI är ett utrednings och be-

dömningsinstrument för personer med missbruksberoende. 
ATV Alternativ till vold. En norsk modell för arbete med våld i 

nära relationer. 
BBIC  Barns behov i centrum. BBIC är ett 

instrument för att planera arbetet med barn inom social-
tjänsten samt utreda och följa upp dem.  

  Se www.socialstyrelsen.se  
FB  Föräldrabalken 
HVB  Hem för vård eller boende 
LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga 
Natilos Den nationella tillsynens databas. Länsstyrelsernas och 

Socialstyrelsens gemensamma databas för den sociala till-
synen  

SoL  Socialtjänstlagen (2001:453)  
SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 
 

http://www.socialstyrelsen.se/�
http://www.socialstyrelsen.se/�
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Referenser  

Propositioner 
Prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals. 
Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen. 
Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid. 
Prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer.997/98:Referens 
Prop. 2000/01: 80 Ny socialtjänstlag m.m. 
Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer. 
Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler. 
Prop. 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv . 
Prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor – Skyddade adresser m.m. 
Prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld. 
Prop. 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. 
Prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor.  
Prop. 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn inom socialtjänsten. 
 
Skrifter i serien Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 1995:60 Kvinnofrid. Huvudbetänkande av socialtjänstkommittén. 
SOU 2004:121 Slag i luften. 
SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar. 
SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya 
mål. 
SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser – Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor.  
SOU 2007:82 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten. 
SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten.  
SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för unga (LBU). 
 
Socialstyrelsens författningssamling 
SOSFS 2003:5 Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd 
SOSFS 2003:14 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning 
av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge 
SOSFS 2003:16 Socialstyrelsens allmänna råd om anmälan om missförhållanden enligt 14 
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande 
av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS 
SOSFS 2006:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 
för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 
SOSFS 2006:12 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av 
ärenden som rör barn och unga 
SOSFS 2006:14 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handlägg-
ning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga 
SOSFS 2006:20 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny 
vårdnadshavare 
SOSFS 2007:17 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handlägg-
ning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer 
Referenser 
Socialstyrelsens handböcker för handläggning 
Vårdnad, boende och umgänge (2003) 
Ekonomiskt bistånd (2003) 
Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn (2004) 
Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp beslutade insatser (2006) 
Handläggning och dokumentation (2008)  
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God kvalitet i socialtjänsten – om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, 
LVU, LVM och LSS (2008) 
 
Socialstyrelsens meddelandeblad 
Flickor som lever under hot och tvång i familjer med starkt patriarkala värderingar. Medde-
landeblad 6/02. 
Skyddade personuppgifter (artikelnr 2005-1-6) 
Ändringar i regler om skydd eller stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ung-
domsvården m.m (artikelnr 2008-1-5) 
 
Övriga publikationer från Socialstyrelsen 
Tack för att ni frågar – screening om våld mot kvinnor (2002) 
När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen (2005) 
Nationellt konsultativt stöd för socialtjänsten och andra verksamheter i arbetet mot heders-
relaterat våld (2005) 
Grundbok – Barns behov i centrum (BBIC) (2006) 
Barnahus – försöksverksamhet med samverkan under samma tak vid misstanke om brott 
mot barn (2006) 
Kostnader för våld mot kvinnor. En samhällsekonomisk analys (2006). 
Frihet och familj. En uppföljning av skyddade boenden för personer som hotas av hedersre-
laterat våld, IMS (2007) 
Hur gör socialtjänstens familjerätt riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och 
umgänge? (2007) 
Riskbedömningar i samband med utredningar om vårdnad, boende och umgänge, IMS 
(2007) 
Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC (2009) 
Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial (2009) 
Folkhälsorapporten (2009) 
Lägesrapport individ- och familjeomsorgen 2008 (2009) 
 
Länsstyrelserna och Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen och länsstyrelserna (2005) Kommunala handlingsplaner för våldsutsatta 
kvinnor. 
Socialstyrelsen och länsstyrelserna (2008) statliga medel till kommunernas arbete med 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, Delrapport 1 juli 2008.  
 
Länsstyrelserna 
Länsstyrelsen Gävleborgs län (2003) Den man älskar aktar man. Uppföljning av kommu-
nernas insatser för våldsutsatta kvinnor. Rapport 2003:4. 
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Bilaga 1 Regeringens uppdrag 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att förstärka tillsynen över 
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor (regeringsbeslut 53, 2007-
05-03, S2007/4337/ST). I samma beslut fick Socialstyrelsen och länsstyrel-
serna uppdraget att ta fram bedömningskriterier för tillsynen av socialtjäns-
tens arbete med våldsutsatta kvinnor. 

  I beslutet säger regeringen bl.a. följande: 
”Tillsynen måste bli mer tydlig och enhetlig över landet. Därför skall So-

cialstyrelsen och länsstyrelserna prioritera ett arbete med att ta fram bedöm-
ningskriterier för tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvin-
nor. Detta skall ske parallellt med den förstärkta tillsynen. Länsstyrelserna 
har i dag ansvaret för den operativa tillsynen inom socialtjänstens områden 
som också rymmer kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor. De utökade 
resurserna skall användas för att åstadkomma en aktivt granskade tillsyn 
med främjande inslag inom området. Det är särskilt viktigt att i tillsynen 
granska: 
• hur socialtjänsten handlägger och utreder anmälningar eller ansökningar 

som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld samt om bi-
ståndsbeslut fattas i dessa ärenden, 

• hur socialtjänsten hanterar sekretessreglerna inom socialtjänsten i sam-
band med behandlingen av dessa ärenden, 

• hur socialtjänsten tillgodoser behovet av stöd och hjälp för våldsutsatta 
kvinnor, bl.a. skyddat boende, 

• hur socialtjänsten beaktar förekomsten av våld när den handlägger och 
utreder ärenden om vårdnad, boende och umgänge i familjer där det fö-
rekommit våld samt hur nämnden följer upp det särskilda behov av stöd 
och hjälp som kan finnas sedan ärendet avgjorts, 

• om socialtjänstens dokumentation uppfyller de krav som kan ställas på 
sådan och eventuella brister som förekommer, 

• hur socialtjänsten arbetar med uppföljning och kvalitetsutveckling av 
verksamheten. I detta sammanhang är det också viktigt att notera eventu-
ella insatser som kommunen vidtar för män som utövar våld, 

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

• hur socialtjänsten uppmärksammar den utsatthet som kvinnor med funk-
tionshinder, kvinnor med missbruksproblematik, kvinnor med utländsk 
bakgrund och äldre kvinnor kan leva i samt hur man hanterar den särskil-
da problematiken kring hedersrelaterat våld, hur socialtjänsten uppmärk-
sammar och arbetar med barn som bevittnat våld samt hur barnperspekti-
vet beaktas i arbetet.” 
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Bilaga 2 Metod 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att förstärka tillsynen över 
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. I samma beslut gav reger-
ingen Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att ta fram bedömnings-
kriterier för tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har tillsammans 
under 2008–2009 genomfört ett arbete med att ta fram både bedömningskri-
terier för tillsynen och genomföra en nationell tillsyn av kommunernas arbe-
te med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelserna har 
varit operativt ansvariga för tillsynen och samtliga 21 länsstyrelser har del-
tagit. Tillsynen har belyst kommunernas olika verksamheter som individ- 
och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 
äldreomsorgen.  

Bakgrund 
För att genomföra uppdraget med att ta fram gemensamma bedömningskri-
terier sattes ett projekt upp inom ramen för den gemensamma samverkans-
gruppen för Socialstyrelsen och länsstyrelsernas sociala tillsyn. Samver-
kansgruppen antog ett projektdirektiv i augusti 2007. En projektgrupp till-
sattes med representanter från två länsstyrelser (Västra Götaland och Skåne) 
och Socialstyrelsen. Arbetet med att ta fram nationella bedömningskriterier 
påbörjades i september 2007. Under hösten 2007 och vintern 2007/2008 
kontaktade projektgruppen kommuner och organisationer för att få en bred 
bild av problematiken. En avsikt var också att förankra arbetet med natio-
nella bedömningskriterier och en nationell tillsyn av kommunernas arbete 
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Projektgruppen be-
sökte kommuner som har ett utvecklat arbete med våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld (Södertälje och Trollhättan). Vidare gjordes besök i 
två län (Jämtland och Blekinge) där socialarbetare från samtliga kommuner 
hade kallats samman. Vid länsbesöket i Jämtland deltog också kvinnojouren 
i Östersund. Projektgruppen mötte i början av 2008 en referensgrupp med 
representanter från åtta kommuner i hela landet. Vid dessa besök och under 
referensgruppsmötet handlade samtalen om vad de ansåg vara de största 
problemen i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 
och inom vilka områden man ansåg att det finns störst behov av tillsyn. Pro-
jektgruppen presenterade de första utkasten till bedömningskriterier.  

  I arbetet ingick också att möta representanter från organisationer. Social-
styrelsen har satt samman två referensgrupper med personer från olika orga-
nisationer. Dessa referensgrupper fungerar som ett stöd till samtliga projekt 
inom området våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, som Social-
styrelsen arbetar med. 
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Samtliga projektledare vid Socialstyrelsen möter dessa referensgrupper 
regelbundet, cirka fyra gånger per år.1 Då bedömningskriterierna är avsedda 
för tillsyn i kommuner har projektledaren också haft möten med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) för att förankra bedömningskriterierna. 

Pilottillsyn 
En första version av bedömningskriterierna var färdig i mars 2008 och den 
användes i en pilottillsyn som genomfördes i fyra kommuner under april 
2008. De kommuner som valdes ut för tillsynen var Vänersborg, Klippan, 
Oxelösund och Finspång. Syftet med pilottillsynen var dels att testa bedöm-
ningskriterierna, dels att granska dessa kommuners arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. Resultatet visade att kriterierna var till 
stor hjälp i tillsynen och att de belyste de områden som hade identifierats 
som särskilt viktiga att granska, med några undantag. Kommunerna var po-
sitiva till tillsynen och de upplevde att tillsynen med hjälp av kriterierna var 
strukturerad och förutsägbar. Efter pilottillsynen reviderades bedömnings-
kriterierna. 

Den nationella tillsynen 
Tillsynen i kommunerna pågick från september 2008 till mars 2009. Innan 
den nationella tillsynen startade i kommunerna anordnade projektgruppen 
en informationsdag i augusti 2008 för alla socialkonsulenter som skulle del-
ta i tillsynen. Dagen innehöll bland annat information om upplägget av till-
synen, genomgång av bedömningskriterierna, mallar och manualer för till-
synen samt information från de genomförda pilottillsynerna. 

  Projektgruppen har därefter även haft två uppföljningsdagar med social-
konsulenterna som medverkade i tillsynen för att ge information samt följa 
upp och diskutera tillsynen. 

  Tillsynen har gjorts med gemensamma bedömningsinstrument, bland 
annat intervjuguider och olika granskningsmallar. Avsikten med bedöm-
ningskriterier är att förbättra och öka möjligheten till enhetliga bedömningar 
i tillsynen. En bedömning av varje bedömningskriterium görs utifrån tre 
nivåer: Helt uppfyllt, delvis uppfyllt och inte uppfyllt. Bedömningskriterier-
na uttrycker ett mål eller önskat tillstånd som kan härledas ur lagstiftning 
och dess intentioner. Många av kriterierna härleds ur socialtjänstlagen som 
är en målinriktad ramlag. Att lagen är målinriktad, och att kriterierna tar sin 
utgångspunkt i dessa mål, innebär att det kan finnas andra sätt att uppnå 
målen på än de som anges i variablerna. Länsstyrelsen kan därför bedöma 
att kriteriet är uppfyllt på annat sätt.  
_____________________ 
1 Den ena gruppen består av: Barnombudsmannen (BO), Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ), 
Brottsoffermyndigheten (BrOM), Länsstyrelsen Stockholm, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 
(NCK), Riksorganisationer för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Rädda Barnen (RB), 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR). 
Den andra gruppen består av: Forum – kvinnor och funktionshinder, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd 
i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN), Kvinnors Nätverk, Pensionärernas Riksorganisation 
(PRO), Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Riksorganisationen Sveriges Professionella 
Kriscentra för Män – nationella samordnare, Synskadades Riksförbund (SRF) och Terrafem. 
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Ett undantag är de bedömningskriterier vars variabler baseras på mer de-
taljerade bestämmelser i lag och föreskrift och som pekar ut ett särskilt till-
vägagångssätt som inte går att ersätta med något annat. 

I tillsynen användes olika informationskällor som underlag för socialkon-
sulenterna bedömning. Dessa var olika intervjuer, aktgranskningar och 
granskningar av styrdokument, handlingsplaner m.m. 

  Intervjuer har skett med chefer och handläggare inom individ- och fa-
miljeomsorgen, äldreomsorgen och verksamheter som arbetar med personer 
med funktionsnedsättning. Intervjuer har även genomförts med olika sam-
verkansaktörer såsom polis, hälso- och sjukvård och kvinnojourer m.m. Fle-
ra länsstyrelser har även genomfört intervjuer med våldsutsatta kvinnor och 
några länsstyrelser har intervjuat barn som bevittnat våld. 

  Socialkonsulenterna har även haft tillgång till en gemensam beslutsmall 
och gemensam beslutsformulering i syfte att göra länsstyrelsernas beslut och 
rapporter mer enhetliga. Efter en genomförd tillsyn fattade länsstyrelsen ett 
förvaltningsbeslut i tillsynsärendet, ett beslut som kunde utmynna i att läns-
styrelsen konstaterade brister i verksamheten. Länsstyrelserna har tillsyn 
över den socialtjänst som kommunen ansvarar för och ska följa deras till-
lämpning av lagstiftningen. Det första steget i granskningen var att identifie-
ra om det uppmärksammade förhållandet faller in under definitionen av en 
brist.  

  När och hur länsstyrelserna använder sig av brist eller kritik kan variera 
men begreppen brist och kritik visar att det finns problem i verksamheten 
som behöver åtgärdas. Det har tidigare inte funnits någon nationell enhetlig 
definition av vad som är brister och vad som föranleder kritik i den sociala 
tillsynen. Under 2007 och 2008 genomförde länsstyrelserna projektet Social 
samverkan Sverige. Projektets övergripande syfte var att åstadkomma en 
likvärdig tillsyn inom det sociala området. Sedan december 2008 finns där-
för gemensamma underlag och mallar för hur länsstyrelserna ska skriva sina 
beslut och rapporter samt definitioner av brist och kritik m.m. Delar av den-
na tillsyn har genomförts enligt denna modell. 

Genomförandet av tillsynen 
Innan länsstyrelserna genomförde sina tillsynsbesök i kommunerna skicka-
des ett missiv ut till kommunerna med information om tillsynen och det 
planerade tillsynsbesöket samt en begäran om underlag. Inför tillsynsbesö-
ket i kommunen begärde länsstyrelserna att kommunerna skulle sända in 
följande material:  
• Kommunens handlingsplan för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn 

som bevittnat våld, och/eller andra styrande dokument där det finns be-
skrivningar om hur socialtjänsten i kommunen ska arbeta med våldsutsat-
ta kvinnor och barn som bevittnat våld.  

• Rutinbeskrivningar för handläggning av ärenden som rör våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld.  

• Förteckning över de ärenden som avser våldsutsatta kvinnor som var ak-
tuella under 2007–2008. Förteckningen ska även avse ärenden som 
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primärt avser annan problematik men där socialtjänsten har kännedom 
om att det förekommer våld i nära relationer.  

• Förteckning över ärenden som avser barn som bevittnat våld.  
• Förteckning över gjorda vårdnadsutredningar i ärenden där det förekom-

mit våld.  
• Organisationsskiss över socialtjänsten med uppgifter om namn på chefer 

och handläggare som möter våldsutsatta kvinnor.  
• Uppgifter om vilken utbildning handläggare har som möter våldsutsatta 

kvinnor och barn som bevittnat våld.  
• Uppgifter om kontaktpersoner hos polis och hälso- och sjukvård som 

kommunen samarbetar med när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld. 

 
Tillsynsbesöken av länsstyrelsernas socialkonsulenter varade flera dagar i 
varje kommun. Länsstyrelserna har även genomfört intervjuer med personal 
samt granskat ärenden. Intervjuer har genomförts med till exempel: social-
chef/verksamhetschef, enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen, 
enhetschefer inom äldreomsorgen, enhetschefer inom omsorgen om perso-
ner med funktionsnedsättning, handläggare inom individ- och familjeom-
sorgens olika verksamheter, handläggare inom äldreomsorgen olika verk-
samheter och handläggare som arbetar med personer med funktionsnedsätt-
ning, särskilda specialister och/eller samordnare inom området våld i nära 
relationer. 

  Intervjuer har även genomförts med kommunernas samverkansaktörer, 
till exempel polisen, hälso- och sjukvården och ideella kvinnojourer m.fl. 

Några länsstyrelser har även gjort intervjuer med våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld. Totalt har länsstyrelserna intervjuat över 40 vålds-
utsatta kvinnor och cirka 10 barn som bevittnat våld. En länsstyrelse har 
även intervjuat våldsutövande män. 

Granskning av personakter 
Länsstyrelserna har granskat de ärenden rörande våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld som kommunerna har redovisat. I mindre kommu-
ner har alla ärenden granskats och i större kommuner har ett urval gjorts av 
länsstyrelserna. Länsstyrelserna har även granskat de kronologiska pärmar 
där man förvarar inkomna anmälningar som inte är aktuella ärenden och där 
socialnämnden gjort en förhandsbedömning. 

  Länsstyrelserna har sammantaget genomfört cirka 1 500 granskningar av 
personakter och förhandsbedömningar rörande våld i nära relationer i denna 
tillsyn. Antal granskade ärende rörande våldsutsatta kvinnor är mer än 450, 
antal ärenden som rör barn som bevittnat våld är mer än 300, och antal 
ärende som rör snabbupplysningar och utredningar gällande vårdnad, boen-
de och umgänge är mer än 150. Endast enstaka ärenden i granskningen rör 
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning och äldre våldsutsatta kvin-
nor. Av de granskade ärendena har inget rört våld i samkönade relationer. 
Kvinnor med utländsk bakgrund förekommer i stor omfattning. Ärende som 
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rör hedersrelaterat våld och missbrukande kvinnor har funnits i många 
kommuner. Länsstyrelserna har granskat inkomna anmälningar och för-
handsbedömningar rörande våld mot närstående eller barn som bevittnat 
våld under 2007 och 2008. Länsstyrelserna har också granskat ett urval av 
förhandsbedömningar gällande våld mot närstående eller barn som bevittnat 
våld, och i mindre kommuner granskades alla förhandsbedömningar. Sam-
mantaget granskades mer än 350 förhandsbedömningar i kronologiska pär-
mar. Cirka 200 ärenden i granskningen är inte redovisade mer specifikt, utan 
som ärenden gällande våld i nära relationer. 

Bedömning, beslut och uppföljning 
Nationella bedömningskriterier är ett bedömningsverktyg för den operativa 
sociala tillsyn som utgår från gällande lagstiftning och övrig normering. De 
bedömningar som görs med stöd av bedömningskriterier är beroende av en 
professionell bedömning som bygger på den operativa tillsynens kunskaper 
och erfarenhet. Tillsynsmyndigheterna svarar självständigt för sina bedöm-
ningar och för de beslut som fattas med stöd av de nationella bedömnings-
kriterierna och den operativa tillsynens övriga iakttagelser. Efter tillsynen 
fattar länsstyrelsen ett förvaltningsbeslut. I det framgår om bristerna i verk-
samheten leder till påpekanden, kritik eller allvarlig kritik. Brister är de för-
hållanden som identifierats vid granskning och som inte överensstämmer 
med lagstiftningen och dess förarbeten, förordning, föreskrifter, allmänna 
råd, rättspraxis och JO:s uttalande. En brist ska alltid åtgärdas. Uppföljning 
ska ske i de fall det har förekommit brister, kritik och allvarlig kritik.  

Sammanställning, bearbetning och analys 
Materialet för rapporten kommer från länsstyrelsernas beslut och rapporter 
av tillsynen i de 80 granskade kommunerna och nämnderna. I rapporten 
ingår också kommunernas återredovisningar av vidtagna åtgärder efter läns-
styrelsernas beslut. Länsstyrelserna har redovisat resultat från tillsynen och 
beslut i Socialstyrelsen och länsstyrelsernas gemensamma databas Natilos. 
Socialkonsulenterna har ansvarat för inmatningen av bedömningarna med 
stöd av bedömningskriterierna. Resultatet från inmatning och rapporter ty-
der på att majoriteten av länsstyrelserna använt sig av de angivna kriterier-
na. Projektgruppen har bearbetat och analyserat länsstyrelsernas beslut och 
rapporter samt materialet i Natilos. 

  Det är första gången som en  tillsyn har genomförts med bedömningskri-
terier kring ett så omfattande område. Tillsynen i stort har varit ett steg i 
riktning mot en mer enhetlig, samordnad och tydligare tillsyn. Det finns 
dock ett fortsatt behov av att utveckla tillsynens former och metodik och 
förbättra de mallar och underlag som har använts i denna tillsyn. Till exem-
pel finns anledning att utveckla tillsynen för att ytterligare kunna granska 
kvalitet och innehåll i till exempel insatser i högre grad än att granska om 
insatser kan erbjudas. Det är viktigt att tillsyner utförs, utvärderingar 
genomförs och att tillsynsmaterialet revideras och metoderna utvecklas. Ett 
sådant arbete pågår för att ytterligare förbättra tillsynen. 
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Revidering av nationella bedömningskriterierna 
När den nationella tillsynen var klar gjordes en utvärdering av bedömnings-
kriterierna. Denna utvärdering ligger till grund för en revidering av kriteri-
erna. Även de allmänna råd som Socialstyrelsen tar fram kommer att utgöra 
en grund för de reviderade kriterierna. De allmänna råden beräknas vara 
klara under 2009. Bedömningskriterierna revideras också under året. 
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Bilaga 3  
Nationella bedömningskriterier 

Ansvarsområde: Uppsökande och förebyggande arbete 
1. Socialtjänsten informerar om vilket stöd som finns i kommunen för 
våldsutsatta kvinnor. 
2. Socialtjänsten bedriver ett uppsökande arbete för våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnat våld. 
3. Socialtjänsten arbetar aktivt för att identifiera våldsutsatta personer 
och barn som bevittnat våld. 
4. Socialtjänsten har insatser att erbjuda för personer som utövar våld 
mot närstående. 

Ansvarsområde: Kvalitet 
5. Socialtjänsten har kvalitetssystem som omfattar arbetet med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. 
6. Kommunen säkerställer att personalen har kompetens för att utföra 
socialtjänstens uppgifter när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat våld. 

Ansvarsområde: Samverkan 
7. Socialtjänsten har rutiner för samverkan och samarbete med aktörer 
utanför kommunen i kvinnofridsarbetet. 
8. Socialtjänsten har rutiner för samverkan och samarbete när det gäller 
kvinnofridsarbetet inom kommunen. 

Ansvarsområde: Säkerhet 
9. Socialtjänsten tillgodoser en våldsutsatt kvinnas behov av skydd. 

Ansvarsområde: Handläggning och dokumentation 
10. Socialtjänstens handläggning av en ansökan/anmälan tillgodoser den 
enskildes rättssäkerhet. 
11. Socialtjänstens beslut tillgodoser den enskildes rättssäkerhet. 

Ansvarsområde: Insatser 
12. Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en 
våldsutsatt kvinna har. 
13. Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en 
våldsutsatt kvinna med missbruksproblem har. 
14. Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en 
våldsutsatt kvinna med funktionsnedsättning har. 
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15. Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en 
våldsutsatt kvinna med utländsk bakgrund har. 
16. Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en 
våldsutsatt äldre kvinna har. 
17. Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som personer 
som lever under hedersrelaterat våld och förtryck har. 
18. Socialtjänsten kan tillgodose de behov av stöd och skydd som en person 
som lever i en samkönad relation har. 

Ansvarsområde: Barnets behov 
19. När ett barn bevittnat våld görs det en förhandsbedömning av barnets 
situation. 
20. Om barnet misstänks vara utsatt för brott tar socialnämnden alltid 
ställning till om en polisanmälan ska göras. 
21. En utredning om ett barn som bevittnat våld beskriver hur våldet har 
påverkat barnet och barnets behov av insatser. 
22. Socialtjänsten har insatser för att möta de behov av stöd och skydd 
som barn som bevittnat våld har. 

Ansvarsområde: Vårdnad boende och umgänge 
23. I samarbetssamtal i relationer där det finns uppgifter om våld uppmärk-
sammas våldet. 
24. I snabbupplysningar till rätten angående vårdnad, boende och umgänge 
framgår om det finns uppgifter om våld. 
25. I utredning om vårdnad, boende och umgänge fäster socialtjänsten 
särskilt avseende vid uppgifter om våld. 
26. När det i arbetet med vårdnad, boende och umgänge framkommer 
uppgifter om att en närstående vuxen varit utsatt för våld eller andra 
övergrepp informeras den enhet/handläggare som har ansvar för att 
göra en förhandsbedömning av barnets behov av stöd och hjälp om 
detta. 
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Bilaga 4 Urval av kommuner 

Länskod Kommunkod  Län   Kommun 
1    0123  Stockholms län  Järfälla 
1   0126  Stockholms län  Huddinge 
1   0139 Stockholms län  Upplands-Bro 
1  0140  Stockholms län  Nykvarn 
1  0192  Stockholms län Nynäshamn 
1  01801  Stockholms län Stockholm/Rinkeby-Kista 
1  01808  Stockholms län Stockholm/Kungsholmen 
1 018014  Stockholms län Stockholm/Enskede-Årsta-Vantör 
1  018021  Stockholms län  Älvsjö 
3  0319  Uppsala län   Älvkarleby 
3  0330  Uppsala län   Knivsta 
3 0380  Uppsala län   Uppsala 
4 0482  Södermanlands län  Flen 
4  0484  Södermanlands län Eskilstuna 
4  0480  Södermanlands län Katrineholm 
5  0560  Östergötlands län  Boxholm 
5 0582 Östergötlands län  Söderköping 
5 0580  Östergötlands län  Linköping 
6  0686  Jönköpings län  Eksjö 
6  0687  Jönköpings län  Tranås 
6  0680  Jönköpings län  Jönköping 
7  0760 Kronobergs län  Uppvidinge 
7  0767  Kronobergs län Markaryd 
7  0780  Kronobergs län Växjö 
8  0883 Kalmar län   Västervik 
8  0885  Kalmar län   Borgholm 
8  0880  Kalmar län   Kalmar 
9 0980  Gotlands län   Gotland 
10  1081  Blekinge län   Ronneby 
10  1083  Blekinge län   Sölvesborg 
10  1080  Blekinge län   Karlskrona 
12 1233  Skåne län   Vellinge 
12  1262  Skåne län  Lomma 
12  1266  Skåne län   Hörby 
12  1278 Skåne län  Båstad 
12  1293  Skåne län   Hässleholm 
12  12802  Skåne län             Malmö/Husie 
12  12804 Skåne län              Malmö/Hyllie 
12  128010  Skåne län              Malmö/Västra innerstaden 
13 1315 Hallands län   Hylte 
13  1381  Hallands län   Laholm 
13  1380  Hallands län   Halmstad 
14 1440  Västra Götalands län  Ale 
14  1442  Västra Götalands län  Vårgårda 
14  1465  Västra Götalands län  Svenljunga 
14  1471  Västra Götalands län  Götene 
14  1488  Västra Götalands län  Trollhättan 
14  14801  Västra Götalands län  Göteborg/Askim 
14  14805  Västra Götalands län  Göteborg/Centrum 
14  148014  Västra Götalands län  Göteborg/Lärjedalen 
14  148021  Västra Götalands län  Göteborg/Örgryte 
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17 1763  Värmlands län  Forshaga 
17  1781  Värmlands län  Kristinehamn 
17 1784  Värmlands län  Arvika 
17  1780  Värmlands län  Karlstad 
18  1860  Örebro län  Laxå 
18  1884  Örebro län  Nora 
18  1880  Örebro län   Örebro 
19  1907 Västmanlands län Surahammar 
19 1960  Västmanlands län  Kungsör 
19  1980  Västmanlands län  Västerås 
20  2021  Dalarnas län   Vansbro 
20  2029  Dalarnas län  Leksand 
20  2031 Dalarnas län  Rättvik 
20  2080 Dalarnas län   Falun 
21 2101  Gävleborgs län  Ockelbo 
21  2183  Gävleborgs län Bollnäs 
21  2180  Gävleborgs län  Gävle 
22  2262  Västernorrlands län Timrå 
22  2284  Västernorrlands län  Örnsköldsvik 
22  2280 Västernorrlands län  Härnösand 
23  2326 Jämtlands län   Berg 
23 2361  Jämtlands län   Härjedalen 
23  2380 Jämtlands län   Östersund 
24 2403  Västerbottens län  Bjurholm 
24  2409  Västerbottens län  Robertsfors 
24  2480  Västerbottens län  Umeå 
25 2582  Norrbottens län  Boden 
25  2584  Norrbottens län  Kiruna 
25  2580  Norrbottens län  Luleå 
 
 

 
 
 



 60

Bilaga 5 Statistik  

 
 

Tabell 1. Ansvarsområde uppsökande och förebyggande arbete, uppfyllnadsgrad 
per bedömningskriterium i procent  

 
 
 

 

Ansvarsområde:  
Uppsökande och  
förebyggande arbete 

Helt 
upp-
fyllt 

Helt 
upp-
fyllt/ 

annat 
sätt 

Delvis 
uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt/ 

annat 
sätt 

Ej 
upp-
fyllt 

 
Socialtjänsten informerar 
om vilket stöd som finns 
i kommunen för våldsut-
satta kvinnor  

 
 

24 

  
 

66 

 
 

2 

 
 
8 

 
Socialtjänsten bedriver 
ett uppsökande arbete 
för våldsutsatta kvinnor 
och barn som bevittnat 
våld 

 
 

19 

 
 
2 

 
 

35 

 
 

1 

 
 

43 

 
Socialtjänsten arbetar 
aktivt för att Identifiera 
våldsutsatta personer 
och barn som bevittnat 
våld 

 
 

11 

 
 
5 

 
 

57 

 
 

4 

 
 

23 

 
Socialtjänsten har insat-
ser att erbjuda personer 
som utövar våld mot 
närstående 

 
 

56 

 
 
4 

 
 

23 

 
 

1 

 
 

16 



 61

Tabell 2. Ansvarsområde kvalitet, uppfyllnadsgrad per bedömningskriterium i pro-
cent 

 
 
 
 
Ansvarsområde:  
Kvalitet 

Helt 
uppfyllt 

Helt upp-
fyllt/ 

annat sätt 

Delvis upp-
fyllt 

Delvis upp-
fyllt/ 

annat sätt 

Ej uppfyllt 

 
Socialtjänsten har 
kvalitetssystem som  
omfattar arbetet 
med våldsutsatta 
kvinnor och barn 
som bevittnat våld. 

 
 

5 

 
 
1 

 
 

71 

 
 
1 

 
 

22 

 
Kommunen säker-
ställer att persona-
len har kompetens 
för att utföra social-
tjänstens uppgifter 
när det gäller vålds-
utsatta kvinnor och 
barn som bevittnat 
våld 

 
 
 

16 

  
 
 

71 

 
 
 
2 

 
 
 

11 

 

Tabell 3. Ansvarsområde samverkan, uppfyllnadsgrad per bedömningskriterium i procent 

 
 

 
 
 
 

 
Ansvarsområde:  
Samverkan 

Helt upp-
fyllt 

Helt upp-
fyllt/ 

annat sätt 

Delvis upp-
fyllt 

Delvis 
uppfyllt/ 

annat 
sätt 

Ej upp-
fyllt 

 
Socialtjänsten har rutiner för 
samverkan och samarbete 
med aktörer utanför kom-
munen i kvinnofridsarbetet.  

 
 

28 

 
 

1 

 
 

53 

 
 

1 

 
 

17 

 
Socialtjänsten har rutiner för 
samverkan och samarbete 
när det gäller kvinnofridsar-
betet inom kommunen.  

 
 

27 

  
 

51 

  
 

22 
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Tabell 4. Ansvarsområde säkerhet, uppfyllnadsgrad per bedömningskriterium i 
procent 

 
 
 
 
Ansvarsområde: 
Säkerhet 

Helt uppfyllt Helt uppfyllt/
annat sätt 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt/
annat sätt 

Ej upp-
fyllt 

 
Socialtjänsten tillgo-
doser en våldsutsatt 
kvinnas behov av 
skydd. 

 
 

26 

 
 

3 

 
 

63 

 
 

3 

 
 
5 

 
 

Tabell 5. Ansvarsområde handläggning och dokumentation, uppfyllnadsgrad per 
bedömningskriterium i procent 

 
 
Ansvarsområde:  
Handläggning  
och dokumentation 

Helt upp-
fyllt 

Helt upp-
fyllt/ 

annat 
sätt 

Delvis 
uppfyllt 

Delvis upp-
fyllt/ 

annat sätt 

Ej upp-
fyllt 

 
Socialtjänstens handläggning av 
en ansökan/anmälan tillgodoser 
den enskildes rättssäkerhet 

 
 

49 

 
 

1 

 
 

33 

  
 

17 

 
Socialtjänstens beslut tillgodoser 
den enskildes rättssäkerhet. 

 
59 

  
25 

 
1 

 
15 

 

Tabell 6. Ansvarsområde insatser, uppfyllnadsgrad per bedömningskriterium i pro-
cent 

 

 

 
 
 
Ansvarsområde: 
Insatser 

Helt 
uppfyllt 

Helt 
uppfyllt/ 

annat 
sätt 

Delvis 
uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt/ 

annat sätt 

Ej 
upp-
fyllt 

 
Socialtjänsten kan 
tillgodose de behov  
av stöd och skydd 
som en våldsutsatt 
kvinna har. 

 
 

70 

  
 

29 

 
 

1 
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Tabell 7. Ansvarsområde barnets behov, uppfyllnadsgrad per bedömningskriterium i procent 

 
Ansvarsområde: Barnets behov 

Helt uppfyllt Helt uppfyllt/ 
annat sätt 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt/
annat sätt 

Ej uppfyllt

 
När ett barn bevittnat våld görs det en 
förhandsbedömning av barnets situa-
tion. 

 
 

45 

 
 

2 

 
 

38 

  
 

15 

 
Om barnet misstänks vara utsatt för 
brott tar socialnämnden alltid ställning 
till om en polisanmälan ska göras. 

 
 

57 

 
 

2 

 
 

25 

 
 

2 

 
 

14 

 
En utredning om ett barn som bevittnat 
våldbeskriver hur våldet har påverkat 
barnet och barnets behov av insatser. 

 
 

23 

  
 

59 

  
 

18 

 
Socialtjänsten har insatser för att möta 
de behov av stöd och skydd som barn 
som bevittnat våld har. 

 
 

68 

  
 

28 

  
 

4 

 

Tabell 8. Ansvarsområde vårdnad, boende och umgänge, uppfyllnadsgrad per bedömningskriterium i procent 

 
Ansvarsområde Vårdnad, boende och um-
gänge 

Helt uppfyllt Helt uppfyllt
/annat sätt 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt/
annat sätt 

Ej uppfyllt

 
I samarbetssamtal i relationer där det finns 
uppgifter om våld uppmärksammas våldet. 

 
35 

 
5 

 
51 

  
9 

 
I snabbupplysningar till rätten angående vård-
nad, boende och umgänge fäster socialtjäns-
ten särskilt avseende vid uppgifter om våld. 

 
 

29 

 
 
5 

 
 

63 

  
 

3 

 
I utredning om vårdnad, boende och umgänge 
fäster socialtjänsten särskilt avseende vid 
uppgifter om våld. 

 
 

25 

 
 
5 

 
 

68 

  
 

2 

 
När det i arbetet med frågor rörande vårdnad, 
boende och umgänge med barn framkommer 
uppgifter om att en närstående vuxen varit 
utsatt för våld eller andra övergrepp Informe-
ras den enhet/handläggare som har ansvar för 
att göra en förhandsbedömning av barnets 
behov av stöd och hjälp om detta. 

 
 
 

56 

 
 
 
5 

 
 
 

30 

  
 
 

9 
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