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Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt 
kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och 
och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. 
3 bilagor 

Regeringens beslut 

Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela, administrera och följa upp 
utvecklingsmedel om 109 000 000 kronor till kommuner, landsting och 
ideella föreningar som bedriver verksamhet på lokal nivå. Syftet med 
utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära rela-
tioner, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat 
våld samt arbetet med våldsutövare.  
 
Socialstyrelsen ska under 2016 fördela 50 000 000 kronor till kommu-
nerna och 20 000 000 kronor till landstingen efter rekvisition ställd till 
myndigheten. Medel som inte rekvirerats får fördelas till de kommuner 
och landsting som angivit att de önskar ta del av dessa medel. Därutöver 
ska totalt 15 000 000 kronor fördelas av Socialstyrelsen efter ansökan till 
ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet utan vinst-
drivande syfte på lokal nivå inom området. Regeringens riktlinjer för hur 
fördelningen av medlen ska ske framgår av bilaga 1 och 2. 
 
Socialstyrelsen ska vidare ansvara för att ge nationellt kompetensstöd för 
att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt till 
arbetet med våldsutövare. Uppsala universitet (Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid, NCK), får i uppdrag att, i samverkan med Socialstyrelsen, ge 
nationellt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet avseende våld i 
nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor samt att ge motsva-
rande stöd till landstingen på regional nivå.  
 
Länsstyrelserna får i uppdrag att, i samverkan med Socialstyrelsen, ge 
regionalt kompetensstöd till kommuner och ideella föreningar och 
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stiftelser för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och 
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld 
samt till arbetet med våldsutövare.  
 
Socialstyrelsen får förfoga över 8 500 000 kronor för genomförande av 
uppdraget, varav 3 500 000 kronor avser myndighetens kostnader för 
genomförande av uppdraget och 5 000 000 kronor utgör särskilda stimu-
lansmedel som fördelas till länsstyrelserna och Uppsala universitet 
(NCK) efter ansökan.  Uppsala universitet (NCK) får förfoga över 
500 000 kronor och länsstyrelserna över 15 000 000 kronor för genom-
förandet av uppdraget.  Medlen fördelas av Socialstyrelsen. Länsstyrel-
serna i Stockholm, Västra Götaland och Skånes län tilldelas 
1 000 000 kronor per länsstyrelse. Resterande medel fördelas mellan 
övriga läns-styrelser. Riktlinjer för kompetensstödet framgår av bilaga 3.  

Uppföljning och redovisning 
Socialstyrelsen ska senast den 31 maj 2016 tillsammans med Länsstyrel-
serna och Uppsala universitet (NCK) till Regeringskansliet (Social-
departementet) lämna en gemensam plan över hur kompetensstödet till 
kommunerna och landstingen samt de ideella föreningarna bör utformas. 
Synpunkter och erfarenhet ska inhämtas från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och andra relevanta organisationer och verksamheter 
med erfarenhet inom området.  
 
Socialstyrelsen ska ha det övergripande ansvaret för att på nationell nivå 
samordna och följa upp uppdraget, som även inkluderar att följa samar-
betet mellan länsstyrelser och landsting. En slutredovisning av uppdraget 
ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 
30 september 2019. Slutredovisningen ska innehålla en sammanfattning 
och analys av utvecklingen, som bygger på rapporter från länsstyrelser, 
landsting, kommuner och den ideella sektorn om hur medlen använts 
samt en ekonomisk redovisning som inkluderar samtliga administrativa 
kostnader. En årlig redovisning av hur medlen har fördelats och använts 
ska lämnas till Socialdepartementet senast den 30 september 2017 
respektive 2018. Planen och redovisningen ska hänvisa till det diarie-
nummer som detta beslut har. 
 
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., 
anslagsposten 8 Motverka våld mot kvinnor och barn.  

Ärendet  

Utvecklingsmedlen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära 
relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn utgör en del i 
arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 
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Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är allvarliga samhälls-
problem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Dessa former av 
våld förekommer i alla åldrar och samhällsklasser oavsett religion, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. En viktig 
förklaring både till det våld som äger rum i nära relationer och utanför är 
ojämställdhet och könsmaktsordning. Det finns dock flera olika faktorer 
som ökar risken för att utsättas för våld såsom ekonomisk utsatthet, 
missbruk, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. En grupp som i hög 
grad riskerar att fara illa eller att utsättas för våld, och som har behov av 
förbättrade stödinsatser, är personer med erfarenhet av prostitution. 
Kunskapen om de faktorer som har stor påverkan på risken för vålds-
utsatthet bör utvecklas och ingå i kompetensstödet för att kvalitets-
utveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn. 
 
Våld i nära relationer är också ett allvarligt folkhälsoproblem  
(SOU 2014:49). Både kvinnor och män utsätts för våld i nära relation, 
men det är vanligare att kvinnor ut sätts för grövre och mer upprepat 
våld och att har större behov av hjälp och stödinsatser. Kvinnor och barn 
som utsätts för våld och hot om våld utvecklar ofta både en psykisk och 
fysisk ohälsa. En omfattande nationell och internationell forskning visar 
också att det finns ett tydligt och starkt samband mellan tidigare vålds-
utsatthet och senare ohälsa.  
 
Hälso- och sjukvården och tandvården möter i stor omfattning personer 
som har utsatts för våld, men även våldsutövare.  Genom vårdens stora 
och breda hälsoförebyggande arenor, som mödra- och barnhälsovården, 
ungdomsmottagningarna, vårdcentralerna och tandvården, kan vården 
också spela en central roll när det gäller förebyggande arbete och tidig 
upptäckt.  
 
Socialnämnden ska enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) särskilt 
beakta våldsutsatta kvinnors och barns behov av stöd och hjälp. Kom-
munen har också ett ansvar för att personal inom hela nämndens verk-
samhet har kompetens i frågor om våld. Det gäller t.ex. familjerätt, 
äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar, miss-
bruks- och beroendevård och den sociala barn- och ungdomsvården.  
 
För att ge vägledning åt kommuner och landsting har Socialstyrelsen 
publicerat föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer som 
omfattar socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete 
(SOSFS 2014: 4) samt publicerat en handbok om socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer som komple-
ment till föreskrifterna.  
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Närmare om ärendet 
Under perioden 2012–2015 har Socialstyrelsen haft två uppdrag att för-
dela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kunskaps- och 
metodstöd, s.k. kompetensstöd, för att kvalitetsutveckla arbetet med 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och våldsutövare  
(dnr S2011/11337/FST) och (dnr S2014/8440/FST).  
 
Av Socialstyrelsens slutredovisning och andra utvärderingar framgår att 
utvecklingsmedlen bidragit till ett mer evidensbaserat och målinriktat 
arbete på regional och lokal nivå. Sedan 2012 har det funnits ett nation-
ellt och regional stöd som varit kopplat till fördelningen av utvecklings-
medel. Det har bidragit till en övergripande och långsiktig kunskapsut-
veckling inom området och stimulerat till införlivandet av befintlig kun-
skap på lokal nivå. Genom kompetensstödet har Socialstyrelsen och läns-
styrelserna tillsammans skapat en fungerande struktur för att nå ut till 
profession och verksamhet med normering och kunskapsstöd inom 
området. Det finns dock behov av bättre samordning och hälso- och 
sjukvården behöver i högre grad inkluderas i de satsningar som görs.  
 
Bidraget till kommunerna har sedan 2012 varit förenat med prestations-
krav. Dessa prestationskrav bedöms ha bidragit till en kvalitetsutveckling 
av arbetet för vissa kommuner, men också till att vidga skillnaderna över 
landet eftersom små och mindre resursstarka kommuner inte haft samma 
möjlighet att söka utvecklingsmedlen. Det konstateras också att även 
hälso- och sjukvården behöver kvalitetsutveckla sitt arbete mot våld i 
nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, och att det 
därför är problematiskt att dessa verksamheter inte omfattas av utveck-
lingsmedlen.  
 
Regeringens anser att utvecklingsmedel, som avser att kvalitetsutveckla 
arbetet mot våld i nära relationer och mot mäns våld mot kvinnor även 
ska omfatta verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården. 
Det kompetensstöd som har byggts upp i anslutning till medelsfördel-
ningen ska utvecklas till att också omfatta metod- och kunskapsutveck-
ling inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvarsområden. 
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Regeringen avser att avsätta 109 000 000 kronor i utvecklingsmedel för 
ändamålet även år 2017 och 2018 under förutsättning att riksdagen 
beviljar medel. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
Åsa Regnér 
 
  Karin Nilsson Kelly 
 
 
 
 
Likalydande till  
samtliga länsstyrelser 
Uppsala universitet 
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Kopia till 
 
Statsrådsberedningen  
Finansdepartementet/Budgetavdelningen 
Finansdepartementet/OFA/Kommunenheten 
Finansdepartementet/OFA/Statlig förvaltning 
Justitiedepartementet/Polisenheten 
Justitiedepartementet/Kriminalpolitiska enheten 
Socialdepartementet/Jämställdhetsenheten 
Utbildningsdepartementet/ UF, S, och UH 
Regeringskansliets förvaltningsavdelning – ekonomiavdelningen 
Regeringskansliets internrevision 
Justitieutskottet 
Socialutskottet 
Brottsförebyggande rådet 
Brottsoffermyndigheten 
Riksrevisionen 
Barnombudsmannen 
Folkhälsomyndigheten 
Folktandvården Sverige 
Försäkringskassan 
Landsting och regioner 
Kriminalvården 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF 
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 
Polismyndigheten 
Riksrevisionen 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
Barnmorskeförbundet 
BRIS 
Brottsofferjourerna Riksförbund (BOJ) 
Linköpings universitet (Barnafrid, nationellt kunskapscentrum kring 
våld mot barn) 
Privattandvården 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter (RFSL) 
Rikskriscentrum 
Rädda barnen 
Röda korset 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourers i Sverige (ROKS) 
Svenska läkaresällskapet 
Svenska sjuksköterskeföreningen 
Unizon 



 Bilaga 1 till  
regeringsbeslut 
20160128 nr II:3 

 
Regeringens mål och riktlinjer för fördelning av utvecklingsmedel 2016–2018 
 

Övergripande mål 

Arbetet mot våld i nära relationer och för att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn ska vara av lika hög kvalitet i hela landet. De som har utsatts för sådant 
våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor. 
 
Medlen avser att utveckla och stärka:  

 
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens långsiktiga, strukturerade och samordnade 
arbete mot våld i nära relation och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. 

 
Alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva gällande regelverk, ha tillgång till 
aktuell kunskap och kunna använda verksamma metoder inom området eller på annat sätt 
kvalitetsutveckla sitt arbete. 

 
Kunskapen om och spridningen av verksamma metoder för att identifiera och ge 
ändamålsenligt stöd till barn som har eller riskerar att utsättas för våld.  

 
Det universellt och selektivt förebyggande arbetet samt insatser för att nå våldsutövare. 

 
Verksamma metoder och insatser anpassade till behoven hos särskilt utsatta grupper 
såsom unga och äldre kvinnor, våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, 
missbruksproblematik, kvinnor som har utländsk bakgrund samt flickor och pojkar, 
kvinnor, och män, som drabbats av hedersrelaterat våld.  

 
Kunskap om och insatser för kvinnor och män som utsätts för våld eller på annat sätt 
riskerar att fara illa i samband med prostitution och mäniskohandel för sexuella ändamål. 
 
 
Stimulansmedel till kommunerna – 50 000 000 kronor 
För att utjämna skillnaderna över landet och åstadkomma en så ändamålsenlig fördelning 
som möjligt ska stödet till kommunerna fördelas efter rekvisition ställd till 
Socialstyrelsen. Medlen fördelas av Socialstyrelsen utifrån kommunens invånarantal, men 
med ett lägsta belopp om 80 000 kronor, i enlighet med fördelningsnyckeln i bilaga 2. 
 
Medlen ska bidra till att utveckla det systematiska och långsiktiga kvalitetsarbetet inom 
området och avser i första hand insatser som underlättar efterlevnaden av gällande regler 
och införlivande av annat normerande arbete från nationell nivå.  Medlen ska också 
utveckla och sprida effektiva metoder inom området våld i nära relationer och i arbetet 
med våldsutsatta kvinnor och barn. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 



2014:4 ska tjäna som utgångspunkt för arbetet tillsammans med tillsynsresultat och annan 
kunskap om brister och behov som har identifierats på lokal nivå.   

Stimulansmedel till landstingen – 20 000 000 kronor  

Medlen till landstingen ska bidra till att utveckla det systematiska och långsiktiga 
kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens område.  Medlen får 
användas till insatser som underlättar efterlevnaden av gällande regler och införlivande av 
annat normerande arbete från nationell nivå samt för utveckling och spridning av effektiva 
metoder inom området våld i nära relationer och våld mot kvinnor och barn.  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) ska tjäna som 
utgångspunkt för arbetet.   
 
Landstingen, som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, ska också 
kunna använda medlen för insatser som stärker det strukturerade arbetet för att 
förebygga, upptäcka och agera i mötet med kvinnor och barn, och män, som är utsatta för 
eller riskerar att utsättas för våld i nära relation samt för metod- och kompetensutveckling 
inom respektive verksamhet,  
 

Stöd till ideella föreningar och stiftelser – 15 000 000 kronor  

Ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå ska kunna ansöka 
om medel hos Socialstyrelsen för att utveckla sitt arbete med utgångspunkt i de uppsatta 
målen.  
 
Socialstyrelsen ska ta fram närmare anvisningar för under vilka förutsättningar som ideella 
föreningar och stiftelser kan ansöka om medel, och i arbetet höra länsstyrelsen. 
Utgångspunkten är att medlen ska bidra till att utveckla sådan verksamhet som förbättrar 
det direkta stödet till den enskilda individen, med företräde för verksamhet där sådan idag 
saknas. Medel ska även kunna sökas av föreningar och stiftelser för kompetensutveckling 
och andra stödinsatser. 
 
Utvecklingsmedel till kvinno- och tjejjourer kan utgå för sådan verksamhet som inte 
omfattas av förordning (SFS 2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.  Det 
gäller t.ex. insatser för att utveckla kunskap om barns behov och för att förbättra barns 
villkor i skyddat boende. Medel kan dock inte sökas för att täcka personalkostnader eller 
lokalhyra för skyddat boende. 



 Bilaga 2 till  
regeringsbeslut 
20160128 nr II:3 

 
Nyckel för fördelning av utvecklingsmedel 2016–2018 

Kommuner 
Befolkning per den 31/12 
2014 Befolkningsgrupp 

Belopp att fördela per 
kommun 

Bjurholm 2451 1 88388 
Sorsele 2565 1 88779 
Dorotea 2757 1 89436 
Åsele 2838 1 89713 
Arjeplog 2907 1 89949 
Malå 3115 1 90661 
Överkalix 3409 1 91667 
Munkfors 3656 1 92513 

Ydre 3660 1 92526 
Storfors 4106 1 94053 
Norsjö 4180 1 94306 
Skinnskatteberg 4434 1 95175 

Övertorneå 4711 1 96123 
Dals-Ed 4764 1 96305 
Ljusnarsberg 4913 1 96815 
Jokkmokk 5086 1 97407 
Gullspång 5240 1 97934 
Ödeshög 5240 1 97934 
Boxholm 5322 1 98214 
Vindeln 5383 1 98423 
Ragunda 5440 1 98618 
Essunga 5538 1 98954 
Grästorp 5630 1 99268 
Laxå 5664 1 99385 
Norberg 5719 1 99573 
Ockelbo 5765 1 99731 
Högsby 5782 1 99789 
Storuman 5955 1 100381 
Pajala 6303 1 101572 
Aneby 6426 1 101993 
Bräcke 6463 1 102119 
Arvidsjaur 6484 1 102191 
Färgelanda 6502 1 102253 
Vansbro 6694 1 102910 
Robertsfors 6724 1 103013 
Karlsborg 6786 1 103225 
Orsa 6812 1 103314 
Vilhelmina 6848 1 103437 
Torsås 6925 1 103701 
Hällefors 6936 1 103738 
Älvdalen 7052 1 104135 
Berg 7067 1 104187 



Nordmaling 7085 1 104248 
Mullsjö 7109 1 104330 
Perstorp 7174 1 104553 
Lekeberg 7363 1 105200 
Vadstena 7393 1 105302 
Valdemarsvik 7657 1 106206 
Älvsbyn 8171 1 107965 
Lessebo 8256 1 108256 
Kungsör 8269 1 108300 
Eda 8453 1 108930 
Vännäs 8616 1 109488 
Bollebygd 8652 1 109611 
Hjo 8885 1 110409 
Vingåker 8919 1 110525 
Sotenäs 8931 1 110566 
Mellerud 8936 1 110583 
Grums 8958 1 110658 
Emmaboda 9009 1 110833 
Töreboda 9072 1 111049 
Älvkarleby 9169 1 111381 
Uppvidinge 9222 1 111562 
Herrljunga 9376 1 112089 
Hofors 9431 1 112277 
Ånge 9484 1 112459 
Nordanstig 9493 1 112489 
Gnosjö 9509 1 112544 
Degerfors 9531 1 112620 
Markaryd 9549 1 112681 
Bengtsfors 9556 1 112705 
Örkelljunga 9733 1 113311 
Haparanda 9776 1 113458 
Kinda 9795 1 113523 
Årjäng 9804 1 113554 
Nykvarn 9815 1 113592 
Surahammar 9918 1 113944 
Malung-Sälen 9969 1 114119 
Gagnef 10024 1 114307 
Härjedalen 10224 1 114991 
Munkedal 10243 1 115056 
Hylte 10278 1 115176 
Nora 10352 1 115429 
Svenljunga 10365 1 115474 
Gnesta 10513 1 115980 
Åre 10555 1 116124 
Filipstad 10613 1 116323 
Borgholm 10681 1 116555 
Smedjebacken 10712 1 116661 
Rättvik 10748 1 116785 
Tibro 10864 1 117182 



Säter 10886 1 117257 
Vårgårda 11089 1 117952 
Sävsjö 11100 1 117989 
Habo 11110 1 118024 
Askersund 11119 1 118054 
Vaxholm 11329 1 118773 
Forshaga 11379 1 118944 
Ovanåker 11432 1 119126 
Åtvidaberg 11472 1 119263 
Oxelösund 11551 1 119533 
Tranemo 11640 1 119838 
Trosa 11864 1 120604 
Strömsund 11873 1 120635 
Kil 11885 1 120676 
Hagfors 11921 1 120799 
Torsby 11992 1 121042 
Tingsryd 12198 1 121747 
Lycksele 12208 1 121781 
Åmål 12326 1 122185 
Tanum 12346 1 122254 
Bromölla 12400 1 122439 
Tidaholm 12617 1 123181 
Öckerö 12645 1 123277 
Strömstad 12694 1 123445 
Osby 12828 1 123903 
Tomelilla 13007 1 124516 
Lilla Edet 13031 1 124598 
Olofström 13031 1 124598 
Mönsterås 13057 1 124687 
Götene 13080 1 124766 
Sunne 13099 1 124831 
Fagersta 13133 1 124947 
Vaggeryd 13229 1 125276 
Svalöv 13460 1 126066 
Heby 13490 1 126169 
Arboga 13631 1 126652 
Hultsfred 13738 1 127018 
Östra Göinge 13864 1 127449 
Söderköping 14268 1 128832 
Lysekil 14299 1 128938 
Båstad 14419 1 129349 
Mörbylånga 14498 1 129619 
Krokom 14648 1 130132 
Bjuv 14894 1 130974 
Hörby 14927 1 131087 
Orust 15054 2 131522 
Åstorp 15061 2 131546 
Hedemora 15085 2 131628 
Tjörn 15135 2 131799 



Skurup 15167 2 131909 
Leksand 15252 2 132199 
Hammarö 15256 2 132213 
Vimmerby 15297 2 132353 
Hallsberg 15315 2 132415 
Säffle 15334 2 132480 
Hallstahammar 15596 2 133377 
Vara 15597 2 133380 
Höör 15770 2 133972 
Älmhult 15908 2 134445 
Knivsta 16105 2 135119 
Salem 16140 2 135239 
Flen 16242 2 135588 
Kalix 16307 2 135810 
Eksjö 16598 2 136806 
Klippan 16733 2 137268 
Sölvesborg 16959 2 138042 
Burlöv 17211 2 138904 
Timrå 18025 2 141690 
Gällivare 18231 2 142395 
Sjöbo 18415 2 143025 
Tranås 18416 2 143028 
Kramfors 18435 2 143093 
Skara 18747 2 144161 
Simrishamn 18905 2 144702 
Ljusdal 18949 2 144852 
Alvesta 19503 2 146748 
Nybro 19714 2 147471 
Sollefteå 19776 2 147683 
Mora 20006 2 148470 
Håbo 20034 2 148566 
Tierp 20245 2 149288 
Svedala 20248 2 149298 
Kumla 21016 2 151927 
Finspång 21150 2 152385 
Östhammar 21374 2 153152 
Sala 21925 2 155038 
Avesta 22022 2 155370 
Lomma 22946 2 158532 
Staffanstorp 22994 2 158696 
Kiruna 23241 2 159542 
Ulricehamn 23244 2 159552 
Lindesberg 23269 2 159637 
Laholm 23781 2 161390 
Mariestad 23921 2 161869 
Kristinehamn 24114 2 162529 
Härnösand 24755 2 164723 
Stenungsund 25275 2 166503 
Upplands-Bro 25287 2 166544 



Höganäs 25298 2 166582 
Köping 25376 2 166849 
Söderhamn 25456 2 167122 
Arvika 25771 2 168200 
Ludvika 26030 2 169087 
Oskarshamn 26301 2 170014 
Bollnäs 26394 2 170333 
Mjölby 26428 2 170449 
Vetlanda 26647 2 171198 
Ekerö 26698 2 171373 
Nynäshamn 27041 2 172547 
Ljungby 27522 2 174193 
Boden 27887 2 175442 
Ronneby 28221 2 176585 
Ale 28423 2 177277 
Gislaved 28737 2 178351 
Ystad 28771 2 178468 
Kävlinge 29808 2 182017 
Nässjö 29907 2 182356 
Karlskoga 30054 3 102859 
Karlshamn 31598 3 108143 
Vallentuna 31969 3 109413 
Eslöv 32179 3 110132 
Falköping 32185 3 110152 
Danderyd 32295 3 110529 
Katrineholm 33268 3 113859 
Värnamo 33334 3 114085 
Strängnäs 33878 3 115946 
Mark 33887 3 115977 
Vellinge 34110 3 116740 
Västervik 35920 3 122935 
Härryda 36291 3 124205 
Partille 36528 3 125016 
Hudiksvall 36924 3 126371 
Sandviken 37833 3 129482 
Vänersborg 37890 3 129677 
Lidköping 38761 3 132658 
Alingsås 39188 3 134120 
Lerum 39771 3 136115 
Ängelholm 40229 3 137682 
Värmdö 40541 3 138750 
Enköping 41163 3 140879 
Österåker 41180 3 140937 
Piteå 41508 3 142060 
Upplands Väsby 41816 3 143114 
Kungälv 42334 3 144887 
Falkenberg 42433 3 145226 
Motala 42556 3 145647 
Trelleborg 42973 3 147074 



Landskrona 43574 3 149131 
Sigtuna 44085 3 150879 
Sundbyberg 44090 3 150897 
Tyresö 45390 3 155346 
Lidingö 45465 3 155602 
Hässleholm 50565 3 173057 
Borlänge 50715 3 173570 
Skövde 53134 3 181849 
Nyköping 53508 3 183129 
Uddevalla 53517 3 183160 
Örnsköldsvik 55248 3 189084 
Falun 56896 3 194725 
Trollhättan 56929 3 194838 
Gotland 57255 3 195953 
Norrtälje 57568 3 197025 
Varberg 60422 3 206792 
Östersund 60495 3 207042 
Mölndal 62927 3 215366 
Karlskrona 64348 3 220229 
Kalmar 64676 3 221351 
Täby 67334 3 230448 
Sollentuna 69325 3 237263 
Järfälla 70701 4 241972 
Skellefteå 72024 4 246500 
Solna 74041 4 253403 
Luleå 75966 4 259991 
Kungsbacka 78219 4 267702 
Kristianstad 81826 4 280047 
Haninge 82407 4 282035 
Växjö 86970 4 297652 
Karlstad 88350 4 302375 
Botkyrka 88901 4 304261 
Södertälje 92235 4 315671 
Halmstad 95532 4 326955 
Nacka 96217 4 329299 
Sundsvall 97338 4 333136 
Gävle 98314 4 336476 
Eskilstuna 100923 4 345406 
Huddinge 104185 4 356570 
Borås 107022 4 366279 
Lund 115968 4 396897 
Umeå 119613 4 409372 
Jönköping 132140 4 452245 
Norrköping 135283 4 463002 
Helsingborg 135344 4 463210 
Örebro 142618 4 488105 
Västerås 143702 4 491815 
Linköping 151881 4 519808 
Uppsala 207362 5 709690 



Malmö 318107 5 1088709 
Göteborg 541145 5 1852049 
Stockholm 911989 5 3121250 

    Summa     50000000 
 



     Bilaga 3 till  
regeringsbeslut 
20160128 nr II:3 

 
Nationellt och regionalt kompetensstöd 
 

Nationellt stöd och samordning   

Socialstyrelsen ska ansvara för att den kunskap och de erfarenheter som tas fram av de 
myndigheter som omfattas av uppdraget samlas och sprids till regional och lokal nivå och 
följa upp hur detta används och tillämpas. Myndigheten ska tillhandahålla nationellt 
kompetensstöd till länsstyrelserna och till landstingen. Det arbete på lokal nivå som 
medlen bidrar till, ska så långt som möjligt integreras med nationellt 
metodutvecklingsarbete vid Socialstyrelsen.  
 
För att stimulera utveckling och mer samarbete över sektorsgränserna disponerar 
Socialstyrelsen 5 000 000 kronor inom ramen för kompetensstödet för särskilda insatser 
inom området. Dessa medel kan sökas av länsstyrelserna och Uppsala universitet, 
Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), för informations- och utbildningsinsatser på 
regional eller lokal nivå, för riktade insatser för vissa grupper eller för pilot- och 
utvecklingsprojekt som syftar att föra utvecklingen framåt. Medlen fördelas av 
Socialstyrelsen i överensstämmelse med bilaga 1.  
 
Socialstyrelsen har som kunskapsmyndighet ett övergripande ansvar för kunskaps- och 
kompetensutveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens, inklusive 
tandvårdens område.  Myndigheten ska därför tillsammans med Uppsala universitet, 
(NCK), som har regeringens uppdrag att med ett rikstäckande och samlat perspektiv 
utveckla och sprida evidensbaserad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, 
ta fram en plan för hur stödet till landsting kan användas för att främja kvalitetsutveckling 
och kompetens inom området. Planen ska även innehålla förslag om hur tandvården kan 
inkluderas både när det gäller folktandvården och privattandvården.   
 
Socialstyrelsen ska vidare: 
 
Meddela villkor för att fördela medel och återrapportera samt för återbetalning utöver vad 
som framgår av regeringsbeslutet. 
 
Ta fram anvisningar till kommuner och landsting om möjligheten att rekvirera 
utvecklingsmedel. 
  
Ta fram anvisningar för under vilka förutsättningar som ideella föreningar kan ansöka om 
medel. 
 
Fördela medlen i syfte att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och mot 
mäns våld mot kvinnor och i detta arbete prioritera bland inkomna ansökningar. 
 
 



På nationell nivå årligen följa upp och rapportera hur medlen har fördelats och använts.  
 
Ansvara för nationellt kompetensstöd till länsstyrelser och, tillsammans med Uppsala 
universitet, till landsting. 
 
Ta fram en plan för kompetensstödets utformning i samverkan med länsstyrelserna och 
Uppsala universitet. 
 
Regionalt stöd 
 
Länsstyrelserna ska ansvara för regionalt kompetensstöd till kommunerna i syfte att 
underlätta implementering av nationell kunskap och stimulera ett långsiktigt 
utvecklingsarbete. Även ideella organisationer och föreningar ska erbjudas stöd. 
Kunskapsstödet ska inkludera Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt aktuellt 
utbildningsmaterial och annat metodstöd från Socialstyrelsen.  
 
Länsstyrelserna ska vid behov verka för kommunövergripande insatser, t.ex. vad gäller 
utbildningsbehov och behovsanpassade insatser för särskilt riskutsatta grupper som 
enskilda kommuner har svårt att ordna i egen regi. Länsstyrelserna ska följa utvecklingen 
av arbetet i länet och till Socialstyrelsen redovisa sina erfarenheter och resultatet av 
satsningen i länet.  
 
Länsstyrelserna ska vidare: 
 
Ansvara för kompetensstöd till kommuner, bl.a. genom att stödja kommunerna att 
tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, handbok och annat 
utbildningsmaterial och metodstöd på området, 
 
Främja kommunövergripande insatser. 
 
Lämna en årlig rapport till Socialstyrelsen om utvecklingen i länet och om hur kunskaper 
och erfarenheter samlas och tillämpas på lokal nivå.  
 
Ta fram en plan för kompetensstödets utformning i samverkan med Socialstyrelsen och 
Uppsala universitet. 
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