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Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning
av verksamheter som har kunskap om våld mot barn, inklusive sexuella
övergrepp mot och sexuell exploatering av barn samt barn som bevittnar
våld. Socialstyrelsen ska också kartlägga vilka verksamheter som har
behov av sådan kunskap och vilka kunskapsbehov verksamheterna då
har.
Utifrån kartläggningen ska Socialstyrelsen göra en analys av behovet av
• att peka ut en aktör med ett samlat nationellt ansvar för kunskapsspridning på området,
• ytterligare samordning av myndigheters och andra aktörers verksamheter, samt av
• att förtydliga ansvarsfördelningen vad gäller statliga verksamheter
som ansvarar för kunskap om våld mot barn, inklusive sexuella
övergrepp mot och sexuell exploatering av barn samt barn som
bevittnar våld.
Om analysen visar att det finns behov av en särskild aktör ska Socialstyrelsen ta fram förslag till uppdragsbeskrivning för en sådan. För det
fall analysen visar att det finns behov av ytterligare samordning eller en
förtydligad ansvarsfördelning, ska Socialstyrelsen ta fram förslag i syfte
att utveckla samordningen av myndigheters och andra aktörers arbete
respektive som förtydligar ansvarsfördelningen.
Socialstyrelsen ska samråda med andra myndigheter samt med aktörer,
inklusive det civila samhället, som redan i dag är etablerade och som
arbetar med frågor om våld mot barn.
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Socialstyrelsens förslag ska i första hand lämnas inom ramen för befintliga strukturer. Om förslag lämnas ska kostnaderna, på såväl kort som
lång sikt, beräknas och redovisas.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 18 juni 2012.
Socialstyrelsen får för detta ändamål använda 500 000 kronor under 2012.
Kostnaderna ska belasta det för 2012 under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 5:3, Insatser för att
förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagspost 2.
Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som beslutet har. En
ekonomisk redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
15 augusti 2012. Medel som inte har förbrukats ska betalas tillbaka till
Kammarkollegiet senast den 14 september 2012.
Ärendet

Barn har rätt till skydd mot våld, såväl fysiskt som psykiskt. Flickor och
pojkar i alla åldrar och i olika sammanhang blir trots detta utsatta för våld
av vårdnadshavare, andra vuxna och barn. Vissa omständigheter kan
också försvåra insatser för våldsutsatta barn, t.ex. när vårdnadshavare är
förövare. Detta gäller t.ex. barn som blir utsatta för hedersrelaterat våld
och förtryck. Med barn avses alla människor under 18 år. Under de
senaste åren har regeringen och andra aktörer vidtagit olika åtgärder med
fokus på frågan om våld mot barn. Inom ramen för flera av dessa åtgärder har det framkommit att det finns ett behov inom olika professioner
av ökad kunskap kring frågorna. Olika aktörer har också framfört till
regeringen att det finns ett behov av en aktör – ett kunskapscentrum –
med ett uttalat samlat ansvar för kunskap om våld mot barn.
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning
av verksamheter som har kunskap om våld mot barn, inklusive sexuella
övergrepp mot och sexuell exploatering av barn samt barn som bevittnar
våld, och av verksamheter med behov av sådan kunskap. Kartläggningen
ska också omfatta vilka kunskapsbehov verksamheterna har.
Utifrån kartläggningen ska Socialstyrelsen göra en analys av behovet av
• att peka ut en aktör med ett samlat nationellt ansvar för kunskapsspridning på området,
• ytterligare samordning av myndigheters och andra aktörers verksamheter, samt av
• att förtydliga ansvarsfördelningen vad gäller statliga verksamheter
som ansvarar för kunskap om våld mot barn, inklusive sexuella
övergrepp mot och sexuell exploatering av barn samt barn som
bevittnar våld.
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Om analysen visar att det finns behov av en särskild aktör ska Socialstyrelsen ta fram förslag till uppdragsbeskrivning för en sådan. För det
fall analysen visar att det finns behov av ytterligare samordning eller en
förtydligad ansvarsfördelning, ska Socialstyrelsen ta fram förslag i syfte
att utveckla samordningen av myndigheters och andra aktörers arbete
respektive som förtydligar ansvarsfördelningen.
Om förslag till uppdragsbeskrivning aktualiseras inom ramen för uppdraget, ska Socialstyrelsen utgå från att det övergripande syftet med en
sådan aktör som har ett samlat nationellt ansvar ska vara att stärka rätten
för varje barn till skydd mot våld, liksom rätten för det barn som ändå
drabbas att få tillgång till bästa möjliga bemötande och stöd, rehabilitering och skydd. En sådan aktör kan också bidra till att frågan om våld
mot barn får ökad uppmärksamhet i samhället i stort.
En aktör som ska ha ett samlat nationellt ansvar ska i första hand ha i
uppgift att samla in, värdera och sprida kunskap om våld mot barn. Det
ska verka för ökad metod- och kunskapsutveckling, och för ökad samverkan mellan olika aktörer. Frågor om förebyggande insatser och tidig
upptäckt av våld mot barn ska vara högt prioriterade. Huruvida en sådan
aktör också bör ha praktisk och klinisk verksamhet ska bedömas av
Socialstyrelsen och denna bedömning redovisas i Socialstyrelsens förslag.
Socialstyrelsen ska i sitt arbete ta hänsyn till de förslag som Stiftelsen
Allmänna Barnhuset i januari 2009 lämnade till regeringen rörande ett
samlat ansvar för kunskap och information om sexuell exploatering av
barn. Socialstyrelsen ska vidare ta hänsyn till och samråda med andra
myndigheter samt med aktörer, inklusive det civila samhället, som redan
idag är etablerade och som arbetar med frågor om våld mot barn.
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Karin Juhlén
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