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1 Inledning 
Social Resursnämnd beslutade 2019-08-26 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av hur arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer (ViNR) ser ut i 
samtliga stadsdelar samt komma med förslag på vilka åtgärder som behövs för att komma till 
rätta med de brister som framkom i revisionsgranskningen och som redovisas i 
uppföljningsrapporten från mars 2019. Granskningen och uppföljningsrapporten visade på 
brister vad gäller arbetet med stöd och hjälp till personer som utsatts för våld i nära relationer.  

Stadsledningskontoret erfor att de granskade stadsdelarna inlett ett arbete för att komma till rätta 
med de av stadsrevisionen kritiserade områdena. Samtliga stadsdelar uppgav sig ha rutiner för 
var i organisationen ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden som rör 
våldsutsatta samt att barnens behov av stöd och hjälp alltid utreds. Stadsledningskontoret 
konstaterade mot bakgrund av stadsdelarnas svar att det fanns ett utvecklingsbehov när det 
gäller uppföljning av behov och insatser, kvalitetssäkring och systematisk uppföljning av 
insatsen skyddat boende samt rutiner för hur barn får stöd när en förälder avlider till följd av 
våld. De bedömde att det fanns behov av kompetensutveckling rörande upptäckt och stöd i flera 
stadsdelar. Insatser till barn som utsatts eller bevittnat våld i nära relation uppgavs vara för få. 

Göteborgs Stad har tagit fram en plan för arbetet mot våld i nära relationer och arbetat utifrån 
den under åren 2014–2019. Arbetet följdes upp 2019 och finns dokumenterat i 
”Uppföljningsrapport avseende Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014-2018 
(2019)”. Rapporten visar att kunskapen om ViNR breddats och att fler verksamheter än Individ 
-och familjeomsorgen arbetar aktivt mot ViNR. Rapporten lyfter att våldsutsatta personer får 
olika stöd och skydd beroende på var i staden personen bor. Det finns mycket kvar att utveckla 
för att våldsutsatta ska få det stöd och skydd de har rätt till. Inte minst gäller det våldsutsatta 
barn.  

Under 2019 har ett förslag till ny plan mot våld i nära relationer arbetats fram. Förslaget har 
varit ute på remiss och är nu under omarbetning. Förslagen till aktiviteter kommer att bidra till 
en utveckling av stadens arbete mot våld i nära relationer. 

1.1 Uppdraget 
Utgångspunkten för uppdraget är den granskning som Stadsrevisionen publicerade i december 
2018 som identifierat brister i varierande omfattning. Det var brister som också redovisades i 
Stadsledningskontorets uppföljningsrapport i mars 2019. 

Kartläggningen utgår ifrån nedanstående frågeställningar: 

• Hur stadsdelarna organiserat sitt arbete med våld i nära relationer. 
• Vilka rutiner stadsdelarna har. 
• Hur kompetensen ser ut i stadsdelarna. 
• Vilka metoder stadsdelarna använder för att identifiera och utreda våldsutsatta. 
• Antal aktualiseringar och ärenden stadsdelarna hanterar. 
• Hur stadsdelarna använder de gemensamma resurser som finns att tillgå för våldsutsatta 

avseende stöd och skydd.  
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Bristerna som identifierats av Stadsrevisionen och Stadsledningskontoret åligger det respektive 
socialnämnd att åtgärda. Respektive socialnämnd kan utifrån kartläggningen identifiera 
utvecklingsområden och Social resursnämnd kan vara ett stöd i det arbetet. 

1.2 Genomförandet 
Kartläggningen belyser åren 2015–2019, viss statistik gäller endast för 2019. 
Kriminalstatistiken är inhämtad för åren 2010 till och med 2019.  

Kartläggningen utgör en del av kommunens ansvar avseende arbetet mot våld i nära relationer 
då det enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd på området våld i nära relationer 
(SOSFS 2014:4) löpande bör kartläggas hur förekomsten av våldsutsatta och barn som bevittnat 
våld ser ut. Det är viktigt att ha i åtanke att statistiken endast visar det som kommer till 
myndigheters kännedom. När det gäller våld i nära relationer är mörkertalet stort.  

1.2.1 Metod 
Kartläggningen bygger på data från verksamhetsstatistik från kommunala och ideella 
verksamheter som möter våldsutsatta barn och vuxna, en enkät skickad till stadsdelarnas 
samordningsfunktioner för våld i nära relationer samt socialjourens enhetschef, stadsdelarnas 
svar i ”Öppna Jämförelser våld i nära relationer 2019” (Socialstyrelsen). 

Statistik är också hämtad ur socialtjänstens verksamhetssystem Treserva under våren 20201 och 
har bearbetats i Microsoft Excel och IBM SPSS. Statistiken visar i vilken utsträckning som 
verksamheterna registrerar våld i nära relationer (ViNR) och inte nödvändigtvis den faktiska 
nivån av fall av ViNR vare sig i Göteborg eller hos stadens socialtjänst. Utvecklingsarbeten för 
att bättre uppmärksamma ViNR kan till exempel leda till att personer aktualiseras som inte 
annars kommit socialtjänsten till kännedom. Att fler personer aktualiseras för ViNR ett år 
jämfört med ett annat kan i detta fall betraktas som en positiv förändring. Det kan också handla 
om att de orsakskoder som ligger till grund för definitionen av ViNR i kartläggningen, används 
i större (eller mindre) utsträckning än tidigare på bekostnad (eller förtjänst) av andra 
orsakskoder. Trender och skillnader bör tolkas med detta i åtanke. 
 
För att belysa omfattningen av våld i nära relationer och sätta stadens arbete i ett sammanhang 
har viss kriminalstatistik för brott i nära relationer hämtats in från Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ). Genom denna går det att få en bild av det polisanmälda våldet. Kriminalstatistiken visar 
dock inte en komplett bild av hur utbrett våldet är eftersom det finns ett stort mörkertal. När 
man ser på om brottsligheten ökar eller minskar under en tidsperiod av några år har dock 
mörkertalet mindre betydelse. Då speglar den anmälda brottslighetens utveckling den faktiska 
utvecklingen ganska väl. Vid offerbrott spelar relationen mellan offer och gärningsperson en 
viktig roll för anmälningsbenägenheten och våldsbrott inom familjen är underrepresenterade i 
statistiken. Det gäller i synnerhet brott mot mindre barn och brott som begås inom familjen.  

Inom ramen för kartläggningen har en workshop med deltagare från samtliga 
stadsdelsförvaltningar och Social resursförvaltning genomförts. På workshopen diskuterades 
arbetet med att upptäcka våldsutsatthet, utredningsarbetet avseende barn respektive vuxna samt 
permanent boende för våldsutsatta. 

 
1 Ett i januari, ett februari (för fördjupningsdelen) och ett sista i april. 
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1.2.2 Avgränsningar 
Uppdragets ursprung kan härledas till den granskning som Stadsrevisionen publicerade i 
december 2018 samt den uppföljningsrapport som Stadsledningskontoret skrev mars 2019. 
Kartläggningen fokuserar på området Individ -och familjeomsorg (IFO), där enheter för 
ekonomiskt bistånd, Barn -och unga, Vuxen och mottag finns. De är myndighetsutövande 
enheter med ansvar att upptäcka, utreda och fatta beslut om och följa upp bistånd utifrån 
våldsutsatthet. Fokus för kartläggningen är arbetet med personer utsatta för våld i nära 
relationer, här kan till viss del hedersrelaterat våld (HRV) ingå men kartläggningen rör inte detta 
arbete specifikt. Stadens arbete mot HRV är nyligen genomlyst utifrån en granskning 
genomförd av Amandakommissionen. 

Utöver IFO så arbetar flera av socialtjänstens verksamheter med att upptäcka våldsutsatthet, 
exempelvis utförarverksamheter, äldreomsorg och funktionsstöd. Familjerättsbyrån hanterar 
ViNR-frågor genom utredningar och bedömningar avseende umgänge, boende och vårdnad. 
Förskolor, skolor, Familjecentraler, hälso -och sjukvård med flera har en skyldighet att anmäla 
till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. De spelar en stor roll i arbetet med att 
upptäcka våldsutsatthet. 

Kartläggningen har till viss del tagit i beaktande de skillnader som finns mellan könen avseende 
våldsutsatthet. Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) samt Treserva är uppdelat utifrån 
kön.  HBTQ-personers utsatthet och behov av skydd och stöd ska kartläggas utifrån ett separat 
uppdrag.  

1.3 Läsanvisning 
Kartläggningen är indelad i åtta kapitel. I kapitel två beskrivs kommunens och 
socialnämndernas skyldigheter när det gäller arbetet mot våld i nära relationer. I kapitel tre 
beskrivs stadens övergripande och stadsdelarnas lokala organisering, ledning och styrning. 
Kapitel fyra behandlar stadens kompetensförsörjning. I kapitel fem redogörs för hur staden 
arbetar med upptäckt av våldsutsatthet. Därefter följer två kapitel om hur barns behov av skydd 
och stöd tillgodoses respektive hur vuxnas skydd och stöd tillgodoses. I avsnittet avseende barn 
redogörs för en fördjupningsdel angående utredningsarbetet gällande barn 0-17 år. 
Kartläggningen avslutas med ett kapitel med en sammanfattande analys och förslag på framtida 
utvecklingsområden för staden. 

2 Kommunens skyldigheter 
avseende arbetet med våld i nära 
relationer 

Kommunens skyldigheter och möjligheter regleras i konventioner om mänskliga rättigheter, 
lagstiftning, allmänna råd, riktlinjer och handböcker. 

• FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 
• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006) 
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• Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (1950).  

• Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av 
våld i hemmet (Istanbulkonventionen 2011).  

Konventionerna ger medborgarna individuella rättigheter som de stater som har ratificerat dem 
förbinder sig att värna. Samtliga konventioner bygger på icke-diskrimineringsprincipen. Det 
innebär att rättigheterna gäller alla medborgare och alltid. Staden ansvarar för att omsätta dessa 
rättigheter i praktiken.  

2.1 Styrande dokument 
 
Socialtjänstlagen reglerar flera verksamheters skyldigheter i arbetet. Lagen reglerar bland annat 
socialtjänstens skyldigheter avseende dokumentation, utredning och insatser. Varje socialnämnd 
har ett generellt ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.  

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i 
kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare 
ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid 
avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. I 
Barnkonventionen anges att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barn ska skyddas 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. 

 
SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 
beslutades 2014. Kartläggningen utgår till stor del utifrån denna varför den beskrivs i något 
större omfattning än övriga styrande dokument. I SOSFS:en beskrivs hur socialnämnder ska och 
bör utforma arbetet mot våld i nära relationer på strategisk och individuell nivå avseende 
ledningssystem, planering, information, stöd och hjälp, samverkan, kompetens, utredning och 
insatser. Se bilaga för en sammanfattning av socialnämndens skyldigheter enligt SOSFS 2014:4. 
 
Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relationer reglerar stadens verksamheters arbete. 
Målet med riktlinjerna är att Göteborg ska vara en hållbar och jämlik stad. Alla stadens 
verksamheter ska arbeta ickediskriminerande. Stadens verksamheter ska främja likabehandling 
och all verksamhet i staden ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv. Det stöd som erbjuds 
ska vara likvärdigt oavsett var i staden personen bor. Nämnder och styrelser ansvarar för att med 
vägledning av riktlinjen och utifrån planen mot våld i nära relationer göra prioriteringar, 
åtgärdsplaner och uppföljningar i den egna verksamheten.  

3 Stadens organisering av arbetet 
mot våld i nära relationer 

I Göteborgs Stad finns en ledningsgrupp för arbetet mot ViNR och HRV. I gruppen ingår 
representanter från socialtjänsten, störningsjouren, fastighetskontoret, stadsledningskontoret. 
utbildningsförvaltningen, förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Ledningsgruppen 
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träffas fyra gånger om året och har uppdraget att lyfta aktuella teman och återkoppla 
information och utvecklingsarbete till respektive förvaltning eller chefsnivå. Ledningsgruppen 
har inga beslutsmandat för staden. Utifrån ledningsgruppen har det också i slutet av 2019 bildats 
en arbetsgrupp för att ytterligare fokusera på individ -och familjeomsorgens arbete mot ViNR 
och HRV. Stadens samordnare mot ViNR respektive HRV ingår i ledningsgruppen, 
arbetsgruppen och i den samordningsgrupp som finns i staden. I samordningsgruppen har alla 
stadsdelar, Social resursförvaltning, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen representanter. Samordningsgruppen träffas ungefär tio gånger per år 
och har uppdraget att återkoppla relevant information till respektive förvaltning/bolag, återföra 
information in till samordningsgruppen och arbeta med de aktiviteter som beslutats i planerna 
för ViNR respektive HRV. Samordningsgruppen har inget beslutsmandat för staden. 

Varje stadsdel har också en intern övergripande organisering för arbetet mot våld i nära 
relationer och dessa ser olika ut vad gäller samordnarrollen, ledningsgrupper och arbetsgrupper 
mot våld i nära relationer. 

3.1 Lokal organisation, ledning och styrning 
En viktig del av stadsdelens utvecklingsarbete mot ViNR är den samordning som finns i 
respektive stadsdel och som ingår i stadens övergripande samordningsgrupp. En stadsdel, 
Angered, har en samordnartjänst på 100 procent för arbetet mot våld i nära relationer. Tre 
stadsdelar, Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg och Östra Göteborg, har samordnare på 
mellan 26–50 procent och övriga sex har samordnare på mellan 0-25procent. På socialjouren är 
det en del av 1:e socialsekreterarnas tjänst.  

Oftast är den samordnande funktionen placerad inom Individ och familjeomsorgen, men det 
finns också exempel på placering inom samhälle och kultur, äldreomsorg, utvecklingsenhet eller 
central stabs -och kommunikationsavdelning. Det förekommer att samordningsuppdraget ligger 
på utvecklingsledare folkhälsa eller utvecklingsledare mänskliga rättigheter som en del av 
tjänsten. Det är stor variation mellan stadsdelarna i hur samordningsuppdraget är utformat, 
vilket också påverkar möjligheten att vara ett stöd och driva utvecklingsarbetet. De stadsdelar 
som inte har någon samordnande funktion utan mer bevakar frågan har uppgett minst möjlighet 
att stödja stadsdelens utvecklingsarbete. Stadsdelar med en samordning från 26 upp till 100 
procent har i stor utsträckning möjlighet att stödja stadsdelens utvecklingsarbete. I dessa 
stadsdelar är också samordningsfunktionen placerad inom individ -och familjeomsorgen. 1:e 
socialsekreterare på socialjouren kan stödja arbetet i mycket stor utsträckning.  

Hälften av stadsdelarna beskriver att det finns en sektorsövergripande arbetsgrupp och drygt 
hälften har en arbetsgrupp inom myndighetsutövningen. Några stadsdelar har båda grupperna 
parallellt. Strategiskt stadsdelsövergripande arbete kan också ingå i jämlikhetsarbetet eller inom 
Vuxenenheter och Barn och unga enheter. 

Majoriteten av stadsdelarna har fastställda mål för arbetet mot våld i nära relationer. Drygt 
hälften anser att de har stöd av målen i arbetet i stor eller mycket stor utsträckning.  

Fastställda arbetssätt för egenkontroll avseende ViNR-ärenden finns i olika utsträckning i 
staden. De flesta stadsdelar uppger att det finns egenkontroll för barn och vuxenärenden 
generellt däremot inte specifikt för ViNR- ärenden. Det ser olika ut mellan stadsdelarna och 
inom stadsdelarna, vissa enheter kan helt sakna fastställda arbetssätt för egenkontroll. 
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Egenkontrollen upplevs i varierad utsträckning utgöra är ett stöd för att säkerställa att regelverk 
följs. 

Egenkontrollerna kan exempelvis bestå av ärendegenomgång med 1:e socialsekreterare, 
aktgranskning eller stickprovskontroller för granskning av handläggning. Socialjouren lyfter att 
de ärenden som hanteras inom ramen för Islandsprojektet i sig blir en egenkontroll av arbetet 
med ViNR. 

I Öppna Jämförelser framgår att endast en stadsdel svarat att de använder systematisk 
uppföljning i syfte att utveckla verksamheterna, genomfört systematisk uppföljning uppdelat på 
kön samt att uppföljningen används i syfte att utveckla verksamheterna. 

3.2 Lokal verksamhetsorganisering 
Arbetet med att upptäcka våldsutsatthet är i stor utsträckning organiserat till stadens 
myndighetsutövande personal inom IFO. Majoriteten av stadsdelarna screenar för våldsutsatthet 
på enheter för mottagning, vuxna, boende, ekonomiskt bistånd och ekonomiskt bistånd. I en 
stadsdel screenar även utförarenheten för våldsutsatthet. Socialjouren har för avsikt att påbörja 
att arbete med att screena för våldsutsatthet. Utvecklingsarbete för upptäckt av våldsutsatthet 
pågår i hela Individ -och familjeomsorgen och har kommit olika långt i olika verksamheter. 

Stadsdelarna har organiserat ansvaret för att utreda våldsutsatthet på olika sätt. Stadens enheter 
för Barn och unga har ansvar för att utreda barn som utsatts för och bevittnat våld. Våldsutsatta 
vuxna utreds framför allt på Vuxenenheterna men det förekommer även att mottagningsenheter 
och boendeenheter har utredningsansvar. Särskilda ViNR-funktioner finns i två stadsdelar. 
Socialjourens personal utreder både barn och vuxna i behov av skydd.  

Stadsdelarna har organiserat sina stödinsatser på olika sätt. Några stadsdelar har egna 
socialsekreterare eller utförare som arbetar med stöd till vuxna utsatta. Resursenheterna i 
respektive stadsdel kan i olika utsträckning ta emot familjer på bistånd och service. De 
stadengemensamma resurser som finns används i olika utsträckning av stadsdelarna genom 
uppdrag eller att våldsutsatta hänvisas till verksamheterna. Exempel på samverkan finns genom 
Barnahus, socialsekreterare vid polis som arbetar med våldsutövare och arbetet inom det 
tidigare Islandsprojektet (rör barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg).  
 
Ibland använder IFO externa leverantörer för skydd och stöd.  

3.3 Stadengemensamma resurser  

3.3.1 Socialjouren 
Socialjouren är myndighetsutövande och ansvarar för akuta sociala insatser på kvällar, nätter 
och helger. Den är socialjour för Göteborg samt tio andra kommuner. Socialjouren ger korta 
bistånd över till exempel en helg eller en natt och lämnar över till ansvarigt socialkontor dagen 
därpå. I akuta nödsituationer kan socialjouren också ge bistånd till människor som befinner sig i 
Göteborg tillfälligt. I särskilda fall kan socialjouren behålla ett ärende hos sig till dess att det 
kan fördelas till en stadsdelsnämnd.  
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3.3.2 SPINK 
SPINK (stadens samlade placerings- och inköpsfunktion) har funnits sedan 2018. Alla 
förfrågningar avseende externa insatser avseende öppenvård och interna och externa placeringar 
som görs under kontorstid ska gå via SPINK. I cirka 50 procent av ärendena gällande skyddat 
boende sker placering internt eller hos de ideella kvinnojourerna. 

SPINK har fått in ett fåtal förfrågningar om skydd då det har framgått att det handlat om hbtq-
personer. SPINK har då kunnat lösa förfrågan med det tänkta skyddsbehovet efter en del arbete. 
Män i behov av skydd är även en utsatt grupp där det inte alltid löser sig med ett fullgott 
skydd/stöd vid placering. Även äldre och personer med funktionsnedsättning kräver extra arbete 
för att hitta fullgott skydd. SPINK får dock in mycket få förfrågningar där det rör sig om 
identifierat särskilt utsatta grupper. SPINK har inga avvikelser noterade där det rör sig om att de 
inte kunnat hitta lämplig skyddsplacering.  

I vissa fall vänder sig IFO inte alltid till SPINK utan går direkt till privat utförare.  

3.3.3 Fastighetskontoret 
I Göteborg anvisas bostäder till hushåll med särskilda behov utifrån ett samarbetsavtal som 
slutits mellan kommunen och parterna på bostadsmarknaden. Socialtjänsten kan skicka in 
remisser till fastighetskontorets bostadsenhet för hushåll som av sociala och/eller medicinska 
skäl behöver förtur till en bostad och ett eventuellt kommunalt kontrakt. Till sociala skäl räknas 
utsatthet för våld i nära relationer.  
 
Även personer som utövat våld kan beviljas förtur om det finns barn i hushållet och om det är 
möjligt utifrån säkerheten för den/de utsatta. Personen som remissen gäller ska inte kunna ordna 
bostad på egen hand. Handläggningstiden är i normalfallet ett par veckor och genomsnittstiden 
från beslut om bostad till kontraktsskrivning är för närvarande 5 månader (november 2019).  
Behovet av att snabbt behöva en bostad kan ibland väga över framför att utreda om personen 
verkligen inte kan skaffa en bostad på egen hand. Goda boendereferenser krävs endast för de 
hushåll som har missbruksproblematik och/eller visat på misskötsamhet i tidigare boende. Vid 
förtursskäl utifrån utsatthet för våld i nära relationer vill bostadsenheten i de fall personen är 
gift, att en ansökan om äktenskapsskillnad ska ha påbörjats.  

Fastighetskontoret för statistik över hemlöshet och hanterar remisser avseende förtur till bostad 
och kommunala kontrakt.  

3.3.4 Boendeverksamheten Social resursförvaltning 
De tio stadsdelarna i Göteborg ansvarar för att i ett akut läge erbjuda sina invånare tillfälligt tak 
över huvudet. Stadsdelarna köper boendeplatser från Social resursförvaltnings 
boendeverksamhet, eller andra aktörer. Social resursförvaltning har 30 boenden med cirka 1 100 
platser för personer som av olika anledningar inte kan få en bostad på den vanliga 
bostadsmarknaden. 

Ett fåtal av dessa boenden har också platser för hemlösa våldsutsatta kvinnor. Alma är ett 
akutboende för kvinnor från 21 år som saknar boende och som har missbruk, psykisk och/eller 
social problematik. På Alma är det tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger, men de kan 
stödja den boende i arbetet att bli fri från alkohol och droger. På Alma finns en plats för kvinnor 
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som utsatts för våld och som har ett pågående missbruk. Kvinnoboendet Ella är ett drogfritt 
boende för kvinnor, som lever i hemlöshet och är 21 år och uppåt. 
Kvinnoverksamheten/Familjeboendet har tre olika typer av boenden; jourboende, 
träningsboende och referensboende. Gemensamt för de tre är att de vänder sig till personer med 
stödbehov som inte har någon bostad. De som bor strävar efter att vara nyktra och drogfria. I 
alla tre boendeformerna finns möjlighet att bo med sina barn.  

3.3.5 Dialoga 
Dialoga är Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld. Ett av Dialogas uppdrag inom området är att erbjuda stadens medarbetare 
kompetenshöjande aktiviteter i form av utbildningar, föreläsningar och konferenser. Även 
kampanjer, konsultationer och nätverk är en del av arbetet. Utbildningsaktiviteterna bygger på 
kunskapsbaserat och evidensbaserat material och utformas och erbjuds efter aktuellt 
kunskapsläge och behov. Utbildningsaktiviteterna är uppdelade utifrån basutbildningar, 
fokusutbildningar, utbildning för utbildare samt föreläsningar och konferenser.   

Syftet med basutbildningen om våld i nära relationer är att höja kunskapsnivån och att stärka 
personal som i sitt arbete möter barn och vuxna som lever med våld. Att ge dem bättre 
förutsättningar att fråga om och upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande. I förlängningen 
handlar det om att skapa förutsättningar för professionella att ge ett gott bemötande, stöd och 
skydd för dem som utsätts för eller utövar våld i en nära relation.    

Fokusutbildningarna kan se olika ut till form och innehåll. Ibland är fokus ett tema som en 
särskilt sårbar grupp (till exempel unga och partnervåld, kvinnor i missbruk, funktionshinder 
och våld) och ibland är fokus utifrån en verksamhet (till exempel Familjerätten, ekonomiskt 
bistånd, elevhälsan). Drygt tusen medarbetare har deltagit i någon av Dialogas 
fokusutbildningar under de senaste fem åren.  

De senaste fem åren har ett par tusen medarbetare i staden deltagit i någon av de föreläsningar 
och konferenser som arrangerats. Exempelvis om sekundär traumatisering, förebyggande arbete 
och barn med funktionsnedsättningar som lever med våld. En återkommande föreläsning är den 
till nyanställda socialsekreterare i staden.  

Utbildning för utbildare ger fördjupad kunskap om hur man planerar och genomför 
utbildningsinsatser inom området våld i nära relationer. Syftet med utbildningen är att öka 
antalet medarbetare som kan utbilda kring frågorna i Göteborgs stadsdelar och avtalskommuner.  

3.4 Stadengemensamma verksamheter 
Stadens stadsdelsnämnder utgör enskilda socialnämnder med ett befolkningsansvar, men har 
valt att gå samman kring vissa gemensamma verksamheter. 

3.4.1 Barnahus 
Barnahus är en plats där Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Socialtjänsten och Hälso- och 
sjukvården; Barnmedicin och Barn- och ungdomspsykiatrin samverkar när det finns misstanke 
om att ett barn utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp, misshandel eller kvinnlig 
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könsstympning. Från och med januari 2015 utökades Barnahus målgrupp till att även gälla barn 
som bevittnat våld och barn som utsätter andra barn för sexualiserat våld.  

Ansvarig handläggare från socialtjänsten i stadsdelen, Polis- eller Åklagarmyndigheten kan 
initiera samråd på Barnahus kring ett enskilt barn. På Barnahus finns särskilt anpassade lokaler 
för polisförhör med barn. I samband med barnförhöret kan barnet, föräldrar eller 
trygghetspersoner erbjudas stöd av socionom vid behov. Barnahus erbjuder telefonkonsultation 
till både professionella och allmänheten i frågor som gäller oro för att ett barn utsätts för brott.  

Barn i åldern 4–18 år som har bevittnat våld i hemmet samt deras föräldrar, kan genom 
Barnahus verksamhet erbjudas enskilda kris- och stödsamtal, gruppverksamhet för barn samt 
föräldrastöd. Gruppverksamheten sker via Bojen. Barnahus arbetar också med konsultationer till 
professionella samt med att sprida kunskap om målgruppen. Enskilda personer kan själva 
kontakta verksamheten eller med hjälp av någon samverkanspartner erbjudas stöd. 

3.4.2 Kriscentrum för kvinnor (KCK) 
KCK är Göteborgs Stads samlade resurs för kvinnor utsatta för våld i nära relationer och består 
av en samtalsmottagning och ett skyddat boende. Verksamheten vänder sig till kvinnor som är 
skrivna i Göteborgs kommun. KCK har en jourtelefon som är öppen dygnet runt. Alla personer 
som identifierar sig som kvinnor kan erhålla både skydd och stöd.  

KCK:s samtalsmottagning erbjuder krisbearbetning till följd av våldsutsatthet. Det finns också 
en kurator med särskild inriktning på att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor från 
Mellanöstern och/eller från traditionellt patriarkala samhällen (kuratorn är för tillfället 
tjänstledig). I samtalsmottagningen ingår ett uppsökande uppdrag att via polisanmälningar 
kontakta våldsutsatta kvinnor och erbjuda dem stöd. Kvinnorna kan även komma till 
verksamheten på andra sätt som till exempel via socialtjänsten. Stödet kan ges antingen enskilt 
eller i form av gruppverksamhet. Stödet ges som en frivillig serviceinsats vilket innebär att det 
ej är biståndsbedömt av socialtjänsten och det dokumenteras ej. Samtalsmottagningen tar även 
emot kvinnor som utövar våld. Det rör sig om ett mindre antal per år. 
 
Det skyddade boendet på KCK har tolv boendeplatser, tillgängliga för kvinnor som fått ett 
biståndsbeslut av socialtjänsten. Fem av platserna finns i ett kollektivt boende med stärkt tillsyn 
och stöd, sju platser finns i ett mer självständigt boende med egna lägenheter och tillgång till 
gemensamma utrymmen. Under 2018 togs beslut om en utökning med 4 lägenheter som ska 
göras tillgänglighetsanpassade, en lägenhet av dessa är klar för inflyttning i början av 2020. 
Denna lägenhet är dock inte tillgänglighetsanpassad men är lämplig för personer som inte det 
kollektiva boendet är anpassat för. Alla kvinnor och barn i boendet har en egen samordnare. 
Kontinuerliga risk- och skyddsbedömningar görs. I verksamheten arbetar erfarna socionomer 
som har vidareutbildning. Alla kuratorer i boendet har vidareutbildning i barnsamtal. Barn från 
fyra år och uppåt får erbjudande om Trappan-samtal2. Det finns också en barnpedagog med 
lärarkompetens och specialpedagogkompetens som arbetar med barnen i boendet. 

 
2 Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj och bygger på kristerapi på psykodynamisk grund 
(www.socialstyrelsen.se). 
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3.4.3 Kriscentrum för män (KCM) 
KCM vänder sig bland annat till män som har relationsproblem, svårigheter i samband med 
separation eller skilsmässa, svårigheter i föräldraskapet, problem med aggressivitet som hot 
eller våld i nära relation, eller som själva har blivit utsatta för våld av sin partner eller nära 
anhörig. Man erbjuds möjlighet att samtala kring och reflektera över ilska, aggression och våld. 
Insatserna sker såväl individuellt som i grupp. Det finns även gruppverksamhet som är specifikt 
inriktad på våldsutövande pappor. 

Utvägs boende inom KCM, är ett tillfälligt boende för personer som har utövat hot och/eller 
våld i familjen och som har barn. Syftet med boendet är att den våldsutsatta partnern och barn 
ska kunna bo kvar i hemmet, samtidigt som våldsutövaren flyttar och får hjälp med att bryta sitt 
våldsamma beteende. Boendet består av fyra lägenheter. Våldsutövaren ska vara folkbokförd i 
Göteborg, klara av att bo i ett tillfälligt boende och acceptera att gå i regelbundna råd- och 
stödsamtal. Det får inte finnas en risk för fortsatt våldsutövande genom att personen söker upp 
partner och barn. Personen får inte heller ha ett aktivt missbruk eller lida av en psykossjukdom. 
Den maximala boendetiden är fyra månader och det krävs biståndsbeslut från socialtjänsten. 

3.4.4 Familjerådgivningen 
Par eller familjer med problem i sina relationer kan vända sig till Familjerådgivningen för att få 
stöd och hjälp. Det krävs inget bistånd från socialtjänsten utan det är en öppen och frivillig 
insats inom Social resursförvaltning. Familjerådgivarna för inte journal och arbetar under 
särskilt sträng sekretess. De föräldrar som går på familjerådgivning erbjuds ett kostnadsfritt 
samtal för sina barn som är över 6 år och under 18 år.  

För att få reda på om det finns våld i relationen frågar familjerådgivarna redan vid första 
telefonkontakten om det förekommer våld. Svarar personen ja på frågan används ett 
frågeformulär för att få reda på mer om våldets karaktär och omfattning. Sedan görs en 
bedömning av om samtal på Familjerådgivningen är lämpligt eller om den/de sökande ska 
hänvisas till att ta kontakt med specialister inom området våld i nära relationer som exempelvis 
KCK och KCM.  

För KCK, KCM och Familjerådgivningen finns sedan 2019 en gemensam rutin för hur par där 
våld förekommer eller förekommit på ett så friktionsfritt sätt som möjligt ska kunna få tillgång 
till rätt hjälp vid rätt tillfälle utan att hamna i nya eventuella köer. Grundtanken är att oavsett om 
man kommit in i Kris- och relationsenhetens verksamheter via Familjerådgivningen, KCK eller 
KCM så ska man få tillgång till de andras insatser vid behov utan att köa. Om ett par hör av sig 
till Familjerådgivningen, men bedömningen är att de först behöver gå individuellt på KCK och 
KCM, så ska de beredas plats i dessa verksamheter utan att stå i kö. När deras respektive 
kuratorer tillsammans gör bedömningen att det är lämpligt och möjligt att gå i parterapi på 
familjerådgivningen, så ska paret inte hamna i kön utan fördelas direkt till tillgänglig 
familjerådgivare. 

3.4.5 Stödcentrum för brottsutsatta 
Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för den som bor i Göteborg och har blivit 
utsatt för brott. Det kan till exempel vara rån, misshandel, våldtäkt, stöld eller hot. Den drivs 
inom Social resursförvaltning, är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Det går att vara 
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anonym. Även den som är närstående till en brottsutsatt eller den som är vittne till ett brott är 
välkommen. På mottagningen arbetar socionomer och beteendevetare med erfarenhet av att 
möta brottsutsatta. Verksamheten erbjuder också föräldragrupp för dem som har ett barn eller en 
ungdom som har utsatts för ett sexuellt övergrepp. I gruppen erhålls kunskap om hur ett sexuellt 
övergrepp kan påverka såväl den utsatte som familjen och nätverket. 
 
Stödcentrum för brottsutsatta har inte möjligheter att urskilja dem som söker för utsatthet för 
ViNR varför statistikuppgifter inte redovisas. Många av de som verksamheten kommer i kontakt 
med har dock nuvarande eller tidigare upplevelser av ViNR. Stödcentrum för brottsutsatta har 
en samverkan med KCK och KCM samt hänvisar till socialtjänst vid behov. Lever en part i en 
våldsam situation när den söker sig till verksamheten så hänvisas de till KCK och KCM samt 
socialtjänst om det gäller en ung person. En ung person kan också fortsätta gå i samtal i 
verksamheten.  

3.5 Ideella verksamheter för våldsutsatta 

3.5.1 Bojen 
Bojen är en ideell organisation vars verksamhet riktar sig till barn och ungdomar i åldern 0 - 19 
år som upplevt våld i hemmet och deras våldsutsatta förälder. Basen i Bojens verksamhet är 
gruppverksamheten men det erbjuds även individuella samtal. För våldsutsatta föräldrar med 
barn 0 – 6 år erbjuds en gemensam relationsbaserad traumabehandling - Child Parent 
Psychotherapy (CPP). För våldsutsatta traumatiserade barn och ungdomar i åldern 7 – 18 år 
erbjuds Traumafokuserad beteendeterapi (TF-KBT). Som deltagare i gruppverksamheten kan 
man vara anonym, medan deltagande i CPP och TF-KBT journalförs. Att delta i verksamheten 
är kostnadsfritt. Bojen har ett upparbetat samarbete med olika myndigheter och andra aktörer för 
att kunna möta behov som uppmärksammats i verksamheten. Viktiga delar i verksamheten är 
det opinionsbildande arbetet, utveckling av de olika programmen samt utveckling av metoder i 
samarbete med forskningen. Bojen erbjuder också handledning och utbildning till 
yrkesverksamma inom området. 

3.5.2 Ideella verksamheter med skyddat boende för våldsutsatta 
I samverkan med socialtjänst samt i helt ideell regi kan våldsutsatta få skydd och stöd från flera 
olika verksamheter. Fem ideella kvinnojourer har erhållit verksamhetsbidrag från Social 
resursnämnd under 2019 och tillsammans erbjudit cirka 23 boendeplatser. Många av jourerna 
har lång erfarenhet av att arbeta med personer som är utsatta för våld i nära relation, och flera av 
dem tar även emot kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld. Av de 23 platserna som 
ideella jourer erbjuder, finns sju platser för kvinnor i aktivt missbruk. Dessa jourer tar inte emot 
kvinnor med barn. Enligt kvinnojourernas redovisning är det många medföljande barn till 
kvinnor som vistas på skyddade boenden årligen. Samtliga jourer som tar emot barn har 
särskilda barnsamordnare med Trappan-utbildning som ger kompetens att möta och tala med 
barn som drabbats av våld. Barnsamordnarna får gemensam handledning. Sedan 2018 erbjuds 
samtliga jourer med barn veckovisa besök av musikpedagog. Utöver det skyddade boendet 
erbjuder samtliga jourer även annan stödverksamhet, så som öppen samtalsmottagning, 
telefonjour, rådgivning och stöd vid myndighetskontakter. 
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Under 2019 har fler idéburna organisationer bedrivit kvinnojoursverksamhet med skyddat 
boende i staden, men inte erhållit bidrag från Social resursnämnd. En ideell organisation 
erbjuder skyddat boende och stödverksamhet för personer utsatta för människohandel och 
hedersrelaterat våld och har ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Social 
resursförvaltning för att tillhandahålla detta stöd.  

Utöver dessa så finns det fler ideella verksamheter och privata aktörer som erbjuder stöd och 
skydd i samband med ViNR. 

3.5.3 RFSL Göteborg 
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter) Göteborg erbjuder kris- och stödsamtal kring frågor som rör 
homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans, queer och intersex. Stödet riktar sig till 
personer från 13 år och uppåt som bor i Göteborg. Det går att vända sig dit med det mesta som 
är relaterat till att leva som hbtqi-person. Utifrån våld kan det exempelvis handla om att hantera 
normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet, diskriminering, 
trakasserier, våld eller hatbrott, utsatthet inom familj och släkt-/hedersproblematik eller 
våld/övergrepp i partnerrelationer.  

RFSL erbjuder samtalsstöd om upp till fem samtal per person. Vid behov av mer långvarigt stöd 
hjälper de till med rådgivning kring vart det går att vända sig. Majoriteten av personerna som 
går i samtalsstöd definierar sig som män, vilket är ganska stadigt år efter år. Antalet som 
definierar sig som ickebinära ökat. 2018 var det 14 procent av de som sökte sig till 
kuratorsverksamheten som gjorde det utifrån våld i nära relationer, vilket är en ökning jämfört 
med åren innan. 

3.5.4 Brottsofferjouren Storgöteborg 
Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det 
stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i arbetet är FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren 
Storgöteborg är en av 79 lokala jourer runt om i landet. Verksamheten är en partipolitiskt och 
religiöst obunden ideell förening som finns till för brottsutsatta, anhöriga och vittnen i 
Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille. Hos Brottsofferjouren Storgöteborg kan du 
kostnadsfritt få; medmänskligt stöd, råd och vägledning, information om rättsprocessen, hjälp 
att söka ersättning och stöd inför, under och efter förhandling. 

4 Kompetens ViNR 
För att lyckas i arbetet mot våld i nära relationer krävs det att socialtjänsten arbetar med att 
medarbetarna har en grundläggande kompetens, tillgång till verktyg och arbetar utifrån 
evidensbaserad praktik. Kompetens inom området våld i nära relationer kan utvecklas på flera 
sätt; genom arbetserfarenhet, utbildning, seminarier, föreläsningar, studiecirklar, mentorskap 
med mera. Det finns kompetenshöjande insatser genom olika nationella webbutbildningar samt 
utbildningar genom Länsstyrelsen, GR, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten. Även 
flera privata aktörer erbjuder utbildningar inom ViNR. Stadsdelarna utnyttjar detta i olika 
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utsträckning. Ibland går förvaltningarna samman i en gemensam utbildningssatsning men ofta 
sker detta inom respektive förvaltning. Flera stadsdelar anordnar interna utbildningar i ViNR då 
det finns medarbetare som gått utbildning för utbildare.  

Medarbetare från stadens verksamheter kan ta del av Dialogas öppna utbildningsaktiviteter eller 
välja att beställa en specifik utbildningsaktivitet.   

De senaste fem åren har cirka 4000 medarbetare i staden deltagit i någon form av basutbildning 
i ViNR.  

Cirka 75 medarbetare i staden har gått utbildning för utbildare de senaste fem åren.  

4.1 Kompetens avseende våldsutsatta barn 
Medarbetare som arbetar med utredning av våldsutsatta barn har i stor och mycket stor 
utsträckning baskompetens avseende ViNR. En stadsdel uppger att det finns baskompetens i 
liten utsträckning kommenterar detta med att det ser olika ut mellan enheterna. Några stadsdelar 
uppger att personal genomgår Dialogas basutbildning som en del i kompetensutvecklingen. 

Hälften av stadsdelarna uppger att de i stor eller mycket stor utsträckning har fördjupad 
kompetens avseende ViNR. Hälften uppger att det finns i liten utsträckning. 

I Öppna jämförelser framgår att majoriteten av stadsdelarna saknar en aktuell samlad plan för 
barnhandläggarnas kompetensutveckling inom ViNR. I samtliga stadsdelar har barnhandläggare 
genomfört fortbildning i ViNR under det senaste året och en stadsdel har genomfört 
vidareutbildning på högskolenivå. 

4.2 Kompetens avseende våldsutsatta vuxna 
Medarbetare som arbetar med utredning av våldsutsatta vuxna har i stor eller mycket stor 
utsträckning baskompetens avseende ViNR. Många uppger att baskunskapen är stor på 
enheterna, det kan variera något från enhet till enhet. Många har genomgått Dialogas 
basutbildning och det ligger i socialsekreterarnas kompetensplan att genomgå den. Enstaka 
framför att det behövs fler platser på utbildningarna och en stadsdel uppger att kunskapsnivån 
generellt är låg. 

Majoriteten av stadsdelarna uppger att det finns fördjupad kompetens i stor eller mycket stor 
utsträckning. Exempel på fördjupad kompetens är; FREDA-bedömningsmetoder, SARA, 
Patriark, ATV, Dialogas utbildning för utbildare, intersektionellt perspektiv på våld. 

I Öppna jämförelser framgår att samtliga utom en stadsdel saknar en aktuell samlad plan för 
vuxen-handläggarnas kompetensutveckling inom ViNR. I alla stadsdelar har vuxenhandläggare 
genomfört fortbildning i ViNR under det senaste året och några har genomfört vidareutbildning 
på högskolenivå. 
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5 Arbetet med att upptäcka 
våldsutsatthet 

En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna erbjuda den våldsutsatta adekvat stöd och hjälp 
är att våldsutsattheten upptäcks. När frågor om våld ställs inom socialtjänsten är det 
betydelsefullt hur och under vilka omständigheter frågan ställs. Här har ledning, organisering av 
individarbetet, kompetens, rutiner och metoder stor betydelse.  

5.1 Rutiner och metoder i arbetet med att upptäcka 
våldsutsatthet 

Under 2019 tog stadens områdeschefer för Individ -och familjeomsorgen beslutet att FREDA-
kortfrågor skulle implementeras. Individ -och familjeomsorgens plattformsledare anordnade en 
inspirationshalvdag den 6 december för enhetschefer och 1:e socialsekreterare. I maj gjordes 
omtag av implementeringen av FREDA-kortfrågor då det framkommit att beslutet inte varit helt 
förankrat och tolkats på olika sätt. 

Nio av tio stadsdelar har en rutin för hur enheterna ska upptäcka våld men den fungerar i olika 
utsträckning. Socialjouren har för avsikt att påbörja arbetet med att screena för våldsutsatthet. 
Av kommentarerna framgår att det i flera stadsdelar är en ojämn implementering där vissa 
enheter kommit längre i arbetet än andra. Vissa enheter ska se över och upprätta en rutin. 
Vuxenenheterna lyfts som goda exempel då de i sitt utredningsmaterial ställer frågor om våld. 
Även Barn och unga lyfts som enheter som arbetar aktivt för att upptäcka våld i sitt 
utredningsarbete men även i mottagningsfunktionerna. 

Stadens verksamheter använder FREDA-kortfrågor i olika utsträckning. Flera stadsdelar har 
implementerat FREDA-kortfrågor i stor utsträckning men det finns ett fortsatt utvecklingsarbete 
att göra. Vissa enheter frågar på rutin och andra på indikation. Några stadsdelar har ett större 
utvecklingsarbete att göra utifrån att höja kunskapen om metoden och ta beslut om hur, när och 
av vem frågorna ska ställas. Socialjouren har för avsikt att implementera FREDA-kortfrågor. 

I öppna jämförelser ställs frågan om stadsdelarna använder standardiserade bedömningsmetoden 
FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna.  

Tabell 1. Användande av FREDA-kortfrågor inom respektive verksamhetsområde, Öppna 
jämförelser 2019 

 Missbruks och 
beroendevård 

Ekonomiskt 
bistånd 

Barn och 
unga 

Social-
psykiatri 

JA 9 7 7 5 
NEJ 1 3 3 5 

 

Som framgår av tabellen är det mest förekommande att enheter som arbetar med missbruk 
använder sig av FREDA-kortfrågor, ekonomiskt bistånd och barn och unga använder i samma 
utsträckning och sist kommer socialpsykiatri där hälften av stadsdelarna svarat ja. 
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Några hinder som IFO nämner utifrån arbetet med att upptäcka våldsutsatthet är: brist på 
ledning och styrning, brist på kunskap, brist på stöd, stor personalomsättning. Ekonomiskt 
bistånd möter ofta två personer samtidigt vilket gör det svårt då frågorna ska ställas enskilt. Det 
finns också en osäkerhet angående hur socialsekreterare ska hantera JA-svar. Det framkommer 
också att många har utbildning i FREDA-kortfrågor samt att det är bra att frågorna ställs på 
rutin. 

 I Treserva finns möjlighet att registrera som en ”händelse” när FREDA-kortfrågor ställts. 
Registreringen kan bara göras när det finns ett ärende och alltså inte under förhandsbedömning 
eller aktualiseringsfas. Det finns också en handhavande-fråga avseende detta, socialsekreterare 
kan ställa frågorna utan att registrera det i Treserva. Hur registreringen har sett ut under 
perioden 2016–2019 framgår i figur 1 nedan.  

 

 

Det är framför allt två stadsdelar som står för majoriteten av registrerade händelsekoder. Övriga 
stadsdelar har mycket liten registrering om ens någon alls. Det råder en stor okunskap om att 
händelsekoden finns och arbetet med att registrera behöver utvecklas. 

En Barn -och unga-enhet har utvecklat ”kortfrågor” att ställa till barn. Detta har fler efterfrågat 
och det har påbörjats ett arbete för att sprida material och kunskap om detta i staden. 

6 Stöd och skydd till våldsutsatta 
barn och unga (0–20 år) 

Barns utsatthet består ofta av flera olika former av utsatthet, så kallad polyviktimisering. Det 
innebär att många barn som lever i familjer där det förekommer våld mellan de vuxna 
omsorgspersonerna (barnet utsätts då för psykiskt våld) också utsätts för fysiskt våld samt 
omsorgsbrister av olika slag. Om det finns kännedom om en form av våld eller missförhållande 
är det viktigt att ställa frågor för att upptäcka fler. Det ställer höga krav på verksamheterna. En 
tillräcklig prioritering i ledning och styrning, organisering av individarbetet, kompetens, rutiner 
och metoder är av betydelse. Likaså är tillgången på insatser för stöd och skydd viktigt. Barn är 
extra utsatta och sårbara då de i många aspekter är hänvisade till vuxenvärlden för att få sina 

Figur 1. Registrerade händelser i verksamhetssystemet avseende FREDA-kortfrågor.  
Källa. Treserva  
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behov tillgodosedda. Familjer kan leva i olika former av utsatthet och att utreda barn är en 
krävande och komplex arbetsuppgift. Många barn och föräldrar har dessutom en rädsla för 
socialtjänsten vilket innebär att bemötande och att skapa trygghet och delaktighet under hela 
processen är nödvändigt. 

Sedan 2015 har både antalet aktualiseringar och antal individer som aktualiseras för ViNR i 
socialtjänstens verksamhetssystem ökat. I figur 2 visas att ökningen kvarstår även när 
befolkningsökningen tas i beaktande. 2015 aktualiserades 1800 individer för ViNR medan det 
2019 var 3129. Det motsvarar en ökning om 74 procent.  
 

 

 
I vissa stadsdelar aktualiseras barn och unga för ViNR i högre grad än andra. Skillnaderna 
kvarstår även efter justering för satsdelarnas olika befolkningsmängd. I kartan (karta 1) 
illustreras hur många barn per 10 000 invånare (0–20 år) som aktualiserades i respektive 
stadsdel 2019. Flest barn och unga aktualiserades i Angered med 665 individer vilket motsvarar 
389 per 10 000 invånare i stadsdelen. Det lägsta antalet var 148 (motsvarande 131 per 10 000 
invånare) i Majorna-Linné. Fördelningen av de individer som aktualiserades för ViNR under 
2019 var jämn mellan (de juridiska) könen (flickor 48 procent och pojkar 52 procent av totalt 
3302 individer). 
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Figur 2. Antal barn och unga (0 – 20 år) per 10 000 invånare som aktualiserades för våld i nära 
relationer i Göteborg mellan 2015 och 2019. Antalet invånare baseras på befolkningsmängden 
den 31 december varje år. Unika personer i Göteborg har beräknats genom att summera unika 
aktualiserade individer i Göteborgs stadsdelar, vilket innebär att personer som aktualiserats i 
mer än en stadsdel dubbelräknas. 
Källa. Treserva och Statistiska centralbyrån (SCB) 
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6.1 Brottsstatistik från BRÅ 
Gällande brottskoder för misshandel mot barn inomhus av bekant i nära relation finns det inte 
någon brottskod liknande den som finns för vuxna. För personer under 18 år finns brottskoder 
som omfattar grov misshandel respektive misshandel inomhus av bekant. Detta innebär att det 
inte via kriminalstatistiken går att få fram antalet polisanmälningar gällande mot barn i nära 
relationer. Det vill säga att det inte går att urskilja föräldrars våld mot barn, syskonvåld eller 
våld i unga parrelationer. Kriminalstatistiken gällande misshandel mot barn delas upp i tre 
åldersgrupper, 0 - 6 år, 7 – 14 år samt 15 – 17 år. I denna sammanställning är de tre kategorierna 
sammanslagna, det vill säga 0 – 17 år.  

Karta 1. Antal barn och unga (0–20 
år) per 10 000 invånare som 
aktualiserades för våld i nära 
relationer 2019 i Göteborgs 
stadsdelar. Antalet invånare 
baseras på befolkningsmängden 
den 31 december varje år. 
Källa. Treserva och Statistiska 
centralbyrån (SCB) 
 



 

Kartläggning 21 (53) 
Kartläggning av Individ -och familjeomsorgens arbete med våldsutsatta personer  
Göteborgs Stad, Social resursförvaltning 2020-05-27 

 

 

Polisanmälningar gällande misshandel, inklusive grov, inomhus av bekant mot pojkar ligger 
något högre än jämförande siffror med flickor i ålderskategorin 0 – 17 år. När man ser på 
utvecklingen inom de olika ålderskategorierna ser man dock att i åldern 0 – 14 år är 
anmälningarna fler gällande pojkar medan det i åldersgruppen 14 – 17 år är något fler 
anmälningar gällande flickor. Detta innebär att pojkar verkar vara mer utsatta i yngre ålder för 
misshandel inomhus av bekant medan flickor något mer utsatta vid den högre åldern.  

Från 2018 till 2019 syns en ökning hos flickor från 295 polisanmälningar till 330. Även hos 
pojkar finns en ökning från 348 polisanmälningar till 381. Denna utveckling följer den på 
nationell nivå där man även sett en ökning av anmälda misshandelsbrott mot barn från 2018 till 
2019. 3 Hur den reella utvecklingen ser ut gällande misshandel mot barn är som tidigare sagt 
svårt att utläsa enbart utifrån kriminalstatistiken. Det som dock går att se är trenden i 
utvecklingen av polisanmälningarna gällande misshandel mot barn. Det har skett en ökning 
sedan 2013 gällande misshandel mot både flicka respektive pojke. Detta kan ha flera 
förklaringsfaktorer, som till exempel förändrade attityder till brott i samhället och prioriteringar 
hos rättsväsendet och andra myndigheter. 

Brottskoden grov fridskränkning används då brottet rör sig om upprepade, straffbara handlingar 
som riktats mot en närstående eller tidigare närstående person. Statistik avseenden grov 
fridskränkning mot flicka respektive pojke 0 – 17 år, Göteborgs kommun, under åren 2010 – 
2019 visar att antalet anmälningar avseende flickor pendlat inom 20–51 anmälningar per år och 
anmälningarna avseende pojkar pendlat mellan 19-61. Trenden gällande polisanmälningar grov 
fridskränkning mot flickor respektive pojkar 0-17 år har följts åt under nästan hela mätperioden. 
Mellan 2018 till 2019 syns dock en ökning för flickor från 29 anmälningar till 33. För pojkar 
syns en minskning från 27 anmälningar till 24. Under tidsperioden 2010 till 2019 gjordes flest 

 
3 Totalt sett ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0 – 17 år med 6 procent mellan 2018 och 2019, på 
nationell nivå. 

Figur 3. Misshandel, inklusive grov, inomhus av bekant mot flicka respektive pojke, antal, 
Göteborgs kommun, år 2010 – 2019. 
Källa. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 



 

Kartläggning 22 (53) 
Kartläggning av Individ -och familjeomsorgens arbete med våldsutsatta personer  
Göteborgs Stad, Social resursförvaltning 2020-05-27 

polisanmälningar i denna brottskategorimot flickor år 2016 med 51 anmälningar. Mot pojkar 
gjordes flest anmälningar år 2011 med 61 anmälningar.  

6.2 Rutiner och metoder i utredningsarbetet. 
Enligt SoL ska socialtjänsten inleda utredning om en anmälan gällande våld mot barn 
inkommer. Resultatet i kartläggningen antyder att det finns tydliga skillnader mellan 
stadsdelarna i vilken utsträckning som utredning inleds.  
 
Socialtjänsten ska bedöma om en polisanmälan ska göras i den händelse att barn utsatts för våld.  
Samtliga stadsdelar och socialjouren uppger att rutinen för polisanmälan vid brott mot barn i 
ViNR-ärenden fungerar i stor eller mycket stor utsträckning. Den stadsdel som svarat liten har i 
sin kommentar problematiserat frågan avseende polisanmälan; hur görs bedömningarna och 
motiveringen till beslut om polisanmälan, polisanmäls även barn som bevittnat våld? En annan 
stadsdel menar att dokumentation och bedömningar avseende detta behöver diskuteras. 
Barnahus finns som stöd i detta arbete och samtliga samverkansparter kan initiera ett samråd när 
barn misstänks vara utsatta för brott, bevittnat våld eller utsätter andra.  
 
Tabell 2. Antal samråd på Barnahus åren 2015–2019 

Årtal 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal samråd 143 246 395 457 484 

 

Antalet samråd har varit stadigt ökande sedan 2015. Under 2019 har stödet i samband med 
barnförhör utvecklats och implementerats. Angered, Östra Göteborg, Norra Hisingen och Västra 
Hisingen är de stadsdelar som haft störst antal samråd under 2019. 

Varje socialnämnd ska ha en upprättad rutin för hur barn tas om hand när en förälder dör till 
följd av ViNR. Rutinen saknas i tre stadsdelar. Övriga har svårt att avgöra om den fungerar då 
detta inträffar mycket sällan. I vissa fall har rutinen aldrig tillämpats. Det har framförts 
önskemål om en stadengemensam rutin men den har ännu inte tillkommit. Stadsrevisionens 
granskning 2018 kritiserade granskade stadsdelar utifrån avsaknad av denna rutin. 
 
Barn har rätt att få sina behov av skolgång tillgodosedda. När barn är medföljande till en 
skyddsplacerad förälder kan skolgången få ett abrupt avbrott om riskerna för våld är stora. 
Under de senaste åren har det arbetats fram rutiner i staden avseende detta men rutinen saknas 
fortfarande i ett fåtal stadsdelar. Det framgår att vissa stadsdelar har kännedom om att en 
stadengemensam rutin tagits fram och att den inte är implementerad eller känd ännu. Det 
framkommer också att det finns upplevda svårigheter med att ha en gemensam syn med 
grundskolan. 

Barns behov av skydd och stöd utreds enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). Det görs 
riskbedömningar och skyddsbedömningar men standardiserade metoder används i liten 
utsträckning. Det som används i viss utsträckning är FREDA-farlighetsbedömning, FREDA-
beskrivning och iRiSk, som är standardiserade bedömningsmetoder. Det framgår i resultatet att 
enstaka stadsdelar också har kompetens i metoder eller arbetssätt som Signs of Safety, MPV 
(Möta pappor/personer med våldsproblematik), LöSA (Örgryte-Härlandas projekt för 
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våldsutsatta barn). Resultatet belyser en skillnad mellan stadsdelarna samt en skillnad inom 
enheterna i hur arbetet konkret utförs. 

6.3 Treservastatistik aktualiseringar och utredningar 
Som framgår av diagrammet nedan så skiljer sig antalet aktualiseringar åt stadsdelarna emellan 
och genom åren. Angered ligger högst i antal och Majorna-Linné ligger lägst 2019. 

 

 
 
Även antalet beslut om utredning skiljer sig åt stadsdelarna emellan och genom åren, vilket 
figur 5 visar. Angered ligger högst i antal och Majorna-Linné ligger lägst 2019. 
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Figur 4. Antal barn och unga (0 – 20 år) som aktualiserats på grund av våld i nära relationer i 
Göteborgs stadsdelar mellan 2015 och 2019. 
Källa. Treserva 
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6.3.1 Fördjupning: Barn (0–17 år)  
Statistiken i detta avsnitt är baserad på individdata till skillnad från övriga tabeller för Barn och 
unga som presenterats ovanför där siffrorna har hämtats ut summor per kategori ur 
verksamhetssystemet. Det kan därför förekomma skillnader på detaljnivå (antal och andelar) 
mot övrig statistik men de generella tendenserna och slutsatserna är desamma. Statistiken som 
beskrivs i detta avsnitt avser individer mellan 0-17år (födda 2002 eller senare och ej belagda 
med sekretess) som under 2019 antingen ansökte eller anmäldes för ViNR (kallas i denna rubrik 
för ViNR-individer). Totalt inkluderades 2879 individer, varav 1377 flickor (48procent) och 
1502 pojkar (52procent).  

6.3.1.1 Upprepade aktualiseringar för samma individer 
Många individer aktualiserades flera gånger under 2019 – både ViNR-individer och övriga 
individer (sammanlagt 7572 personer). Det var dock något vanligare att ViNR-individerna hade 
fler aktualiseringar jämfört med övriga individer. Till exempel aktualiserades 51 procent av 
ViNR-individerna endast en gång medan motsvarande siffra för de övriga individerna var 63 
procent. 4 Det intressanta är att skillnaderna mellan grupperna (ViNR-individerna och Övriga) 
verkar vara systematisk. Figuren nedan illustrerar hur stor andel av respektive grupp som fick 
antingen 1 till 4 samt 5 eller fler aktualiseringar under året. 

 
4 Det är inte ovanligt att en individ aktualiseras flera gånger med endast några (eller inga) dagar sedan den senaste 
aktualiseringen, varför det är sannolikt att personen aktualiserats flera gånger för samma händelse. 
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Figur 5. Antal barn och unga (0 – 20 år) som fått utredningsbeslut för våld i nära relationer i 
Göteborgs stadsdelar mellan 2015 och 2019. 
Källa. Treserva 
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Eftersom problematiken runt ViNR inte sällan är komplex, aktualiserades ViNR-individerna 
även för flera andra orsaker än för just ViNR. Totalt registrerades 6893 aktualiseringar på 
ViNR-individerna men endast 3990 (58 procent) av aktualiseringarna avsåg ViNR. Därför har 
alla aktualiseringar som registrerats på ViNR-individerna räknats med för att inte riskera att 
underskatta omfattningen av deras problematik. 

6.3.1.2 Upprepade utredningsbeslut för samma individer 
Av de 2879 ViNR-individerna var det 2321 som fick minst ett utredningsbeslut under året. 
Diagrammet nedan visar hur många beslut om att inleda utredning som registrerats på ViNR-
individerna. Siffrorna visar samtidigt hur stor del av individerna som fick ytterligare 
utredningsbeslut efter att de fått sitt första. Diagrammet illustrerar bland annat att av de 
ursprungliga 2321 individerna som fick ett första utredningsbeslut (de ursprungliga 100 
procent), var det närmare en femtedel (19 procent) som fick minst ett utredningsbeslut till under 
året.  
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Figur 6. I diagrammet jämförs VINR-individer och övriga individer som var aktuella hos 
socialtjänsten 2019. Siffrorna visar hur stor del av respektive grupp som fick antingen 1 – 4 samt 5 
eller fler aktualiseringar under året. 
Källa. Treserva 
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6.3.1.3 Skillnader mellan stadsdelarna 
Ett särskilt syfte med denna fördjupade analys var att undersöka om barn och unga som kommer 
i kontakt med socialtjänsten på grund av våld i nära relationer (ViNR), har likvärdiga 
förutsättningar att få sin problematik omhändertagen i Göteborgs stadsdelar. Det finns inget 
exakt sätt att uttala sig om barnens problematik har blivit omhändertagen eller ej utifrån den 
statistik som finns i Treserva men däremot finns det indikationer. Fokus för den här 
fördjupningen har varit att undersöka i hur stor utsträckning barn som anmäls eller ansöker 
också utreds. Många av individerna som aktualiserades för ViNR under året, aktualiserades 
också för andra orsaker. För att inte underskatta hur många barn som har fått utredningsbeslut, 
inräknades alla aktualiseringsorsaker som lett till utredning. Med andra ord bedöms individerna 
ha fått en utredning även om aktualiseringen som ledde till utredning inte avsåg just ViNR. Om 
en individ till exempel aktualiserats en första gång för missbruk hos vårdnadshavare som lett till 
ett utredningsbeslut och en andra gång för ViNR som inte ledde till utredning, så 
kategoriserades individen ändå som att vederbörande har fått ett utredningsbeslut. Eftersom 
flera barn har varit aktuella hos socialtjänsten även innan 2019, tolkades även avslutstyper som 
indikerade att barnen hade ett befintligt ärende som att det deras problematik blivit tillgodosedd. 
Resultatet presenteras i figur 8. 
 

 

Figur 7. Diagrammet visar hur många beslut om att inleda utredning som registrerats på ViNR-
individerna. Siffrorna visar också hur stor del av individerna som fick 1, 2, 3 samt 4 eller fler 
utredningsbeslut under 2019. Statistiken omfattar även utredningsbeslut på aktualiseringar som inte 
direkt avsåg ViNR.  
Källa. Treserva 

Figur 8. Diagrammet visar antal och andel av ViNR-individerna som fick sin problematik 
omhändertagen i form av ett utredningsbeslut eller att de hade ett pågående ärende hos 
socialtjänsten i Göteborgs stadsdelar. På den vertikala axeln (y) visas antal individer som antingen 
ansökte eller anmäldes för ViNR under 2019 totalt. På den horisontella axeln (x) visas hur stor del 
av den totala mängden individer som utreddes eller hade ett befintligt ärende under året. 3 individer 
som endast aktualiserades hos Social resursförvaltning under året har exkluderats ur statistiken. 
Källa. Treserva 



 

Kartläggning 27 (53) 
Kartläggning av Individ -och familjeomsorgens arbete med våldsutsatta personer  
Göteborgs Stad, Social resursförvaltning 2020-05-27 

Resultatet antyder att det finns tydliga skillnader mellan stadsdelarna i vilken utsträckning som 
utredning inleds. Det är rimligt att det finns viss variation eftersom inte alla anmälningar 
nödvändigtvis behöver leda till utredning. Skäl att inte inleda utredning kan vara att 
problematiken redan är utredd och känd eller att insatser utifrån våldet pågår. I enstaka fall kan 
anmälan visa sig sakna grund. Några stadsdelar skiljer sig dock i så hög utsträckning från övriga 
stadsdelar att avvikelserna inte kan avfärdas med förklaringar på individnivå. Skillnaderna kan 
snarare bero på systemiska skillnader i fråga om bedömningsgrunder och arbetssätt. Norra 
Hisingen hade störst andel med utredningsbeslut eller befintligt ärende (93,8 procent) medan 
Västra Göteborg hade minst (65,5 procent). Genomsnittet för Göteborg var 84,6 procent. 
Individer som under året var aktuella i mer än en stadsdel (eller hos Social resursförvaltning) 
kategoriserades i en egen grupp eftersom det inte med säkerhet kan avgöras vilken stadsdel de 
tillhör som. Deras var motsvarande siffra 89,4 procent och de representeras av punkten ”aktuell 
i flera stadsdelar” i diagrammet. Samtliga personer som ansökte för VINR under 2019 fick 
antingen beslut om utredning eller så hade de ett befintligt ärende, oberoende av vilken stadsdel 
de ansökte inom. Skillnaderna mellan stadsdelarna handlar med andra ord om hur 
anmälningarna för VINR hanteras. I de flesta stadsdelar har andelarna inte förändrats 
anmärkningsvärt mellan åren 2018 till 2019 med undantag av Norra Hisingen och Lundby som 
båda hade en högre andel barn med utredning eller befintligt ärende 2019. 
 
I workshopen diskuterades utredningar gällande barn och unga utifrån dessa statistiska analyser. 
De flesta förvaltningar beskriver att de i princip alltid inleder utredning. Det kan förekomma i 
enstaka fall om våldet redan är utrett, det pågår insatser utifrån våld eller det är uppenbart att 
uppgifterna inte stämmer att utredning inte inleds. Fördjupningen visar två saker; att det skiljer 
sig åt mellan stadsdelarna i vilken utsträckning barn utreds efter inkommen anmälan om våld 
samt att barn som någon gång aktualiseras för ViNR återkommer till socialtjänsten i högre 
utsträckning än barn som aktualiseras av andra orsaker. 

6.4 Metoder stöd och skydd. 
Vissa av stadsdelarna har egna resursenheter som arbetar med exempelvis Trappan-samtal, 
Circle of Security, Marte Meo samt andra former av insatser. Vissa insatser är utformade 
specifikt för våldsutsatthet medan andra kan användas i familjer där det förekommit olika 
former av psykosocial problematik. I workshopen framkom att orsaker till vad som kan hindra 
att barns behov tillgodoses kan vara att vårdnadshavare motsätter sig stödinsatser, barn tar 
tillbaka sin berättelse, föräldrar förnekar våldet samt att det kan finnas svårigheter att samtala 
om våldet. Utredningarna avseende barn kan avslutas med insatser enligt SoL eller LVU (Lagen 
om vård av unga). När vårdnadshavare inte samtycker till insatser kan socialtjänsten tillämpa 
LVU för att på så sätt skydda barnet från fortsatt våldsutsatthet. Placering i jour/familjehem 
eller på HVB-hem kan ske om det inte går att skydda barnet i hemmet eller tillsammans med sin 
förälder på skyddat boende. Barn som följer med förälder till skyddat boende registreras inte i 
ett biståndsbeslut. Av statistiken i Treserva framgår hur många beslut avseende stöd och 
skyddsinsatser stadsdelarna fattar. Av verksamhetsstatistiken framgår hur stadsdelarna använder 
stadengemensamma resurser. 
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6.5 Treservastatistik stöd och skydd 
Antal individer som fått beslut om öppenvårdsinsats har ökat gradvis från 22 till 92 mellan 2015 
och 2019. Det finns dock stora skillnader mellan åren och stadsdelarna avseende hur många 
beslut som fattas. 2019 noterades det högsta antalet i Västra Hisingen (30 beslut) medan 
Lundby, Majorna-Linne och Västra Göteborg inte hade några beslut alls. Angered (21), Norra 
Hisingen (12) och Centrum (11) ligger i mitten i antal 2019. Östra Göteborg (8), Örgryte-
Härlanda (6) och Askim-Frölunda-Högsbo (4) har färre beslut registrerade 2019. Variationerna 
kan delvis förklaras av skillnader i antal aktualiserade individer och i befolkningsmängdens 
storlek. De låga antalen ger stort utrymme för slumpens inverkan. 
 
Antal individer som fått ett placeringsbeslut utifrån ViNR (figur 9) har ökat från 168 till 294 
mellan 2015 och 2019. Generellt har antalet ökat i alla stadsdelar men på olika sätt. I Östra 
Göteborg och Örgryte-Härlanda har antalen ökat succesivt varje år medan antalen i andra 
stadsdelar har varierat. 2019 hade Östra Göteborg flest placeringar (59) medan antalet var 
mindre än 10 i flera stadsdelar. En stadsdel har inte registrerat några placeringsbeslut utifrån alls 
sedan 2016. Liksom med beslut om öppenvårdsinsats ovan så kan variationerna i antal 
placeringsbeslut delvis förklaras av skillnader i hur många individer som aktualiseras och att 
befolkningsmängden skiljer sig mellan stadsdelarna. Även om skillnaderna inom varje stadsdel 
är känsliga på grund av de låga antalen, så är variationer mellan stadsdelarna tydliga – vissa             
stadsdelar har haft högre antal över tid än andra                             
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Figur 9. Antal barn och unga (0 – 20 år) som fått ett placeringsbeslut till följd av våld i nära 
relationer i Göteborgs stadsdelar mellan 2015 och 2019. 
Källa. Treserva 
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6.6 Verksamhetsstatistik stöd 

6.6.1 Barnahus 
Tabell 3. Antal barn respektive föräldrar som fått stöd-/behandlingsinsats av år 2015–2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal barn som fått stöd-
/behandlingsinsats 

59 60 62 60 62 

Antal föräldrar som fått stöd 78 77 72 56 58 

 

Antalet barn som fått stöd eller behandling av Barnahus ligger på cirka 60 barn varje år.  

6.6.2 Bojen 
Tabell 4. Antal barn och vuxna som fått stöd-/behandlingsinsats år 2012–2019 
Årtal 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal barn som 
fått 
stöd/behandlings
-insats 

95 
46 flickor 
49 pojkar 

83 
43 flickor 
40 pojkar 

93 
46 flickor 
47 pojkar 

109 
54 flickor 
55 pojkar 

118 
52 flickor 
66 pojkar 

Antal vuxna som 
fått 
stöd/behandlings
-insats 

77 
71 kvinnor 

6 män 

75 
70 kvinnor 

5 män 

91 
88 kvinnor 

3 män 

88 
84 kvinnor 

4 män 

118 
113kvinnor 

5 män 

 

En majoritet av de våldsutsatta föräldrarna som fått stöd är kvinnor. Könsfördelningen mellan 
pojkar och flickor är mer jämn. 

Tabell. 5 Fördelning av ärenden (i %), per stadsdel, år 2015–2019 
Stadsdel/årtal 2015 2016 2017 2018 2019 

Angered 8 1 1 1 3 

Askim-Frölunda-Högsbo 10 8 7 10 12 

Centrum 15 12 12 13 10 

Lundby 3 7 10 3 9 

Majorna-Linné 8 11 14 13 9 

Norra Hisingen 13 25 13 9 3 

Västra Göteborg 2 5 9 5 7 

Västra Hisingen 8 10 8 10 7 
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Örgryte-Härlanda 3 6 10 17 17 

Östra Göteborg 2 8 7 13 16 

Annan kommun 17 7 7 3 5 

Okänt 11 0 2 3 2 

Totalt 100 100 100 100 100 

 
Som framgår av tabellen varierar det något från år till år avseende hur stor nyttjandegrad 
stadsdelarna har. De stadsdelar som står för högst andel 2019 är Örgryte-Härlanda och Östra 
Göteborg. 

7 Stöd och skydd till våldsutsatta 
vuxna (21-år) 

Våldsutsatta personer kan bli utsatta för mycket grov fysisk misshandel eller sexuella 
övergrepp, som är allvarliga brott även i juridisk mening. De kan också bli utsatta för handlingar 
som enligt lagstiftningen inte definieras som brott men som likväl kan vara en del i ett mönster 
av utsatthet: verbala, sexistiska kränkningar, isolering från vänner, familj och omgivning, 
ekonomiskt utnyttjande, emotionell utpressning med mera. Kvinnor är i betydligt större 
utsträckning än män utsatta för allvarligt och upprepat våld. 2019 var 88 procent (559 personer) 
av de aktualiserade individerna kvinnor och 12 procent (74 personer) män. 

Antal vuxna (21 år eller äldre) som aktualiserats med VINR som orsak har ökat kraftigt mellan 
2015 och 2019 – från 270 till 519 individer som framgår av nedan diagram. Ökningen tilltog 
varje år mellan 2015 och 2018 (till 564 individer) för att sedan avta något 2019.  
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I kartan nedan illustreras hur många vuxna per 10 000 invånare (21-år) som aktualiserades i 
respektive stadsdel 2019. Västra Hisingen aktualiserades 91 individer, motsvarade 23 individer 
per 10 000 invånare, vilket var det högsta antalet jämfört med övriga stadsdelar. Östra Göteborg 
hade dock ett marginellt högre antal per 10 000 invånare (24) med 90 aktualiserade individer.  

 

 

 

 
 
 
 

Figur 10. Antal vuxna (21-år) per 10 000 invånare som aktualiserades för våld i nära relationer i 
Göteborg mellan 2015 och 2019. Antal invånare är baserad på befolkningsmängden den 31 
december varje år. Unika personer i Göteborg har beräknats genom att summera unika 
aktualiserade individer i Göteborgs stadsdelar, vilket innebär att personer som aktualiserats i mer än 
en stadsdel dubbelräknas. 
Källa. Treserva 
 

Karta 2. Antal vuxna (21-år) per 10 000 
invånare som aktualiserades för våld i 
nära relationer 2019 i Göteborgs 
stadsdelar. Antal invånare är baserad 
på befolkningsmängden den 31 
december varje år. 

Källa. Treserva och Statistiska 
centralbyrån (SCB) 
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7.1 Brottsstatistik från BRÅ 
Misshandel. Brottskoderna gällande misshandel mot vuxna redovisas sammanslagna (grov 
misshandel och ej grov misshandel). Från och med år 2018 delas de anmälda 
misshandelsbrotten in i fyra typer av relation mellan brottsoffret och gärningspersonen: 
närstående genom parrelation, närstående genom släktskap/familjerelation, annan slags relation 
eller bekantskap samt obekanta. Detta innebär att man från och med 2018 använder sig av nya 
brottskoder vilket man bör ha i åtanke när man ser på statistiken över dessa brott.5  

 

 

 

Antal polisanmälningar om misshandel inomhus i nära relation/bekant med offret år 2019 är 442 
för kvinnor och 77 för män. För samtliga år är anmälningarna betydligt fler gällande kvinnor än 
män. 2015 syns en minskning för både kvinnor och män, detta kan ha att göra med att man då 
ändrade rutinerna för att säkerställa att brottskoderna endast innefattar bekant i nära relation. 
2018 gjordes 593 polisanmälningar mot kvinnor, motsvarande siffra 2019 är 442. Eftersom man 
gjorde om brottkoderna 2018 kan detta avspeglas i statistiken det första året, vilket innebär att 
man får se på följande år hur trenden utvecklar sig.  

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. 1998 infördes brotten grov 
kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Brottskonstruktionen är unik i den mening att 
flera enskilda, kriminaliserade handlingar tillsammans kan utgöra ett grovt brott. Gärningarna 
ska ha riktats mot en närstående eller tidigare närstående person.  

Brottet Grov kvinnofridskränkning är en underkategori till brottet grov fridskränkning. Den 
infördes som ett led i att bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Syftet med 

 
5 Enligt Brottsförebyggande rådet har koderna gällande misshandel inomhus av bekant i nära relation för kvinna 
respektive man över 18 år definierats på ett bredare sätt än vad som var syftet. De har även använts för brott där den 
misstänkte är en bekant utan en nära relation till offret. Sedan 2015 har dock polisen nya rutiner gällande detta för att 
säkerställa att koderna används mer korrekt. Detta innebär att statistiken innan 2015 kan innehålla anmälningar som 
även innehåller misshandel inomhus av bekant utanför nära relation. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kvinna Man

Figur 11. Misshandel, inklusive grov, inomhus mot kvinna respektive man över 18 år i nära 
relation/bekant med offret, antal, Göteborgs kommun, år 2010–2019. 
Källa. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
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brottsrubriceringen var att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för 
systematiska övergrepp, brott och kränkningar av en nuvarande eller tidigare partner. Från och 
med 2013 omfattar även lagen skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud. Lagen är 
utformad för att underlätta åtal av gärningsmän som upprepat kränkt en närstående kvinna.  

Grov fridskränkning kan tillämpas vid våld i samkönade relationer eller i relationer där parterna 
inte bor eller har bott tillsammans. Från och med 2019 har brottskoderna förändrats gällande 
grov fridskränkning. De nya fyra brottskoderna definierar om brottsoffret antingen är eller har 
varit närstående genom parrelation samt är eller har varit närstående genom släktskap.  

 

 

Antalet polisanmälningar gällande grov kvinnofridskränkning har de senaste tio åren legat på en 
relativt stabil nivå i Göteborgs kommun. Från 2018 till 2019 har det skett en ökning med 25 
anmälningar. 2012 registrerades flest antal anmälningar (148) därefter syns en nedgång för att 
sedan ske en uppgång igen vid 2014. 2013 ändrades lagen om grov kvinnofridskränkning för att 
även omfatta skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud, vilket kan vara en 
förklaringsfaktor till de ökade antalet anmälningar.  

Grov fridskränkning, mot man respektive kvinna över 18 år, Göteborgs kommun, år 2010 
– 2019. För grov fridskränkning är antalet anmälningarna fler för kvinnor (2010-2017 varierar 
det mellan 10-17 anmälningar) än för män (2010-2017 varierar det mellan 3-13 anmälningar) 
fram till år 2018, där anmälningarna har minskat från 19 till 7. Från 2017 har anmälningarna 
gällande män ökat från 3 till 13 2019. Dessa trendbrott kan dels bero på den förändring som 
genomfördes gällande brottskoderna för grov fridskränkning från och med 2019. I de nya 
brottskoderna delar man upp om personen är eller har varit närstående genom parrelation samt 
är eller har varit närstående genom släktskap/familj. Detta innebär att det nu är fyra brottskoder 
istället för två som tidigare. Under grov kvinnofridskränkning ses en ökning från 2018 till 2019, 
denna ökning kan eventuellt till del ha fångat upp den minskning som finns för grov 
fridskränkning gällande kvinnor.  
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Figur 12. Grov kvinnofridskränkning, antal, Göteborgs kommun, år 2010–2019. 
Källa. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
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7.2 Rutiner och metoder i utredningsarbetet 
Socialtjänsten bör inleda en utredning när våldsutsatta vuxna ansöker hjälp. De flesta stadsdelar 
inleder alltid utredning vid ansökan om skydd. Två stadsdelar beskriver att en ansökan om 
skydd kan leda till rådgivning och en stadsdel uppger att om en person inte har rätt att ansöka så 
inleds inte utredning. När det gäller ansökan om stöd resonerar stadsdelarna olika. Några 
stadsdelar inleder alltid utredning medan andra aktualiserar, rådgör och hänvisar till frivilliga 
stödinsatser. En stadsdel beskriver det som problematiskt att det blir ett stort mörkertal; kvinnor 
som inte vill ha skyddsplacering ”försvinner” från socialtjänsten, ordnar eget tillfälligt boende 
och får eventuellt inget stöd utifrån sin våldsutsatthet. 

Socialnämnden ska ha en rutin för hantering av skyddade personuppgifter. Nio förvaltningar 
uppger att denna rutin fungerar i stor eller mycket stor utsträckning. Den förvaltning som 
uppger att den fungerar i liten utsträckning menar att den gemensamma rutinen är inaktuell och 
att följsamheten till den är ojämn. En förvaltning uppger att den saknar denna rutin. En 
förvaltning beskriver att det finns rutiner både inom Barn och unga och Vuxen, dock skiljer de 
sig åt. Inom Vuxen hade det varit önskvärt med en stadengemensam rutin så som det finns inom 
Barn och Unga. Förvaring av akter gällande skyddade klienter är ett utvecklingsområde. I 
Öppna jämförelser ViNR 2019 ställs frågan om det finns en aktuell rutin för att inte röja 
skyddande personuppgifter: Våld i nära relationer – vuxen. Fem stadsdelar svarar att det finns 
en sådan rutin och fem svarar att det inte gör det.  

I enkäten ställdes frågan om i vilken utsträckning rutinen för intern samverkan fungerar i ViNR-
ärenden. Nio förvaltningar beskriver att rutinen fungerar i stor eller mycket stor utsträckning. En 
förvaltning har svarat både liten och stor utsträckning och kommenterat det med att 
uppfattningarna skiljer sig åt avseende om rutinen fungerar eller inte. En förvaltning skriver att 
rutinen behöver revideras samt göras känd för samtliga medarbetare. 

Socialtjänsten har möjlighet att sammankalla till ett möte utifrån samordnad individuell plan 
(SIP) i ViNR-ärenden. Flera av förvaltningarna hänvisar till den överenskommelse som finns 
mellan kommun och sjukvård angående SIP men kommenterar inte om den fungerar i ViNR-
ärenden eller ej. Det finns ingen specifik rutin utifrån ViNR-ärenden. Flera förvaltningar 
beskriver att regionens aktörer ofta saknas på möten. Några förvaltningar beskriver att rutinen 
fungerar bättre för barn och unga (enligt Västbus riktlinjer förf.anm.) än för vuxna. Några 
stadsdelar lyfter att det ofta inte är lämpligt med SIP i ViNR-ärenden. I Öppna jämförelser ställs 
frågan om det finns en aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP): Våld i 
nära relationer – vuxen. Här svarar sju stadsdelar ja och två nej, en stadsdel har inte besvarat 
den frågan. En våldsutsatt person kan ha kontakt med flera olika huvudmän och enheter. 
Samverkan inom nämnden för att säkerställa att insatser inte motverkar varandra är en 
skyldighet enligt SOSFS 2014:4. 

Enskilda stadsdelar och socialjouren uppger att det finns ett flertal andra rutiner internt som rör 
bland annat handläggning och samverkan i ViNR-ärenden. 

Av svaren i Öppna jämförelser framgår att alla stadsdelar använder minst en standardiserad 
bedömningsmetod vid utredning av våldsutsatta vuxna. Majoriteten av stadsdelarna använder 
FREDA-beskrivning för att utreda våldsutsatthet i stor eller mycket stor utsträckning. Det är 
framför allt vuxenenheterna som använder sig av detta, Barn och unga och övriga enheter 
mindre utsträckning. Särskilda ViNR-funktioner använder sig av metoden. I figuren nedan syns 
registreringar av händelsekoden FREDA-beskrivning för åren 2016–2019. 
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Antalet registreringar behöver inte återspegla det verkliga antalet FREDA-beskrivning som 
genomförts då benägenheten att registrera aktiviteten som en händelse varierar.  

Nio stadsdelar och socialjouren har svarat att metoden FREDA-farlighet används i stor eller 
mycket stor utsträckning för att bedöma risken för sortsatt våldsutsatthet. En stadsdel har svårt 
att avgöra omfattningen, men metoden används och en stadsdel har svarat att det skiljer sig åt 
mellan enheterna. I figuren nedan syns registreringar av händelsekoden FREDA-farlighet för 
åren 2016–2019. 

 

 

Antalet registreringar behöver inte återspegla det verkliga antalet FREDA-farlighet som 
genomförts då benägenheten att registrera aktiviteten som en händelse varierar. 

7.3 Treservastatistik aktualiseringar och utredningar 
Det finns bestående skillnader mellan stadsdelarna i fråga om hur många vuxna individer som 
aktualiseras för ViNR (figur 15). Skillnaderna kvarstår även efter justering för satsdelarnas olika 
befolkningsmängd. 

Figur 13. Registrerade händelser i verksamhetssystemet avseende FREDA-beskrivning. 
Källa. Treserva  
 

Figur 14. Registrerade händelser i verksamhetssystemet avseende FREDA-
farlighetsbedömning. 
Källa. Treserva 
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Figur 15. Antal vuxna (21-år) som aktualiserades för våld i nära relationer i Göteborg mellan 
2015 och 2019 i Göteborgs stadsdelar. 
Källa. Treserva 
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7.4 Stödinsatser 
Stadsdelarna uppger att de till stor eller mycket stor utsträckning kan tillgodose våldsutsatta 
barns och vuxnas behov av stöd. Det efterfrågas samverkan med hälso -och sjukvården och 
lokala alternativ med interkulturell kompetens. Två stadsdelar anser att man i liten utsträckning 
kan tillgodose barn och vuxnas behov av stöd. Flera stadsdelar lyfter att de hänvisar våldsutsatta 
personer till de öppna gemensamma verksamheterna som finns i staden. Det finns få 
kunskapsbaserade metoder som används när socialtjänsten arbetar med våldsutsatta. Kompetens 
avseende krishantering och uppbrottsprocessen, motiverande samtal är av vikt i arbetet med 
våldsutsatta. 

7.5 Treservastatistik stöd 
Antal personer som fått ett beslut om öppenvårdsinsatserna har ökat från 22 till 92 mellan 2015 
och 2019 i Göteborg. Skillnaderna är påtagliga mellan stadsdelarna. Variationerna kan delvis 
förklaras av skillnader i antal aktualiserade individer och i befolkningsmängdens storlek. Det 
kan också bero på de att de låga antalen ger stort utrymme för slumpens inverkan.  
 
Antalet registrerade öppenvårdbeslut varierar stort mellan stadsdelarna och under årsintervallet. 
I Angered och Västra Hisingen noteras en stadig ökning till 2019 då Västra Hisingen hade 30 
beslut och Angered 21 beslut. Lundby, Majorna-Linné och Västra Göteborg har mycket lågt 
antal genomgående och inga beslut 2019. Övriga stadsdelar ligger på mellan 4–12 beslut om 
öppenvårdsinsatser 2019. 

7.1 Verksamhetsstatistik stöd  

7.1.1 Kriscentrum för kvinnor 

Tabell 6. Antal personer som fått stöd-/behandlingsinsats av samtalsmottagningen under åren 
2015–2019 samt antal berörda barn 
Antal/År 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal personer som fått stöd-
/behandlingsinsats 

629 605 518 435 530 

Antal berörda barn (nybesök) 544 540 398 312 466 

 

Figur 16. Antal vuxna (21-år) som fått ett utredningsbeslut för våld i nära relationer i 
Göteborgs stadsdelar mellan 2015 och 2019. Till skillnad från Barn och unga, är det i 
statistiken för vuxna individer möjligt att registrera att en utredning inleds utan att först 
aktualisera individen. Därför är antalet utredningar högre än antalet aktualiseringarna vissa år 
i vissa stadsdelar.  

Källa. Treserva 
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År 2019 var det 530 kvinnor som fick stöd-/behandlingsinsats. Antal berörda barn (gällande 
nybesök) var 466. Minskningen under 2018 beror på att samtalsmottagningens lokaler tillfälligt 
fick stängas på grund av en vattenläcka. 
 
Tabell 7. Fördelning (i %) per stadsdel på samtalsmottagningen under åren 2015-20196 
SDF/År 2015 2016 2017 2018 2019 

Angered 12 11 14 9 7 

Askim-Frölunda-
Högsbo 

12 12 15 9 12 

Centrum 14 13 10 12 13 

Lundby 8 10 9 11 12 

Majorna-Linné 13 11 14 14 14 

Norra Hisingen 12 11 7 8 7 

Västra Göteborg 5 8 4 7 3 

Västra Hisingen 8 7 6 5 7 

Örgryte-Härlanda 8 9 7 9 10 

Östra Göteborg 8 7 8 11 10 

Totalt 100 99* 94* 93* 95* 

* annan kommun 2016 1%, 2017 6%, 2018 7%, 2019 5% 
 
Av de kvinnor som under 2019 bott i det skyddade boendet eller fått stöd via 
samtalsmottagningen var en majoritet i åldern 25 till 49 år. Att även nå ut till kvinnor i åldern 18 
till 24 år och till äldre kvinnor är ett utvecklingsområde. I januari 2020 var väntetiden 4-5 
veckor för ett första samtal. Ibland görs undantag och samtal erbjuds akut. 

7.1.2 Kriscentrum för män 
Tabell 8. Antal personer som fått stöd-/behandlingsinsats samt antal berörda barn, år 2015–
2019. 

Antal/År 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal personer som fått stöd-
/behandlingsinsats 

415 418 465 373 438 

Antal berörda barn* 686 699 734 582 670 

*Med barn avses personer från 0-18 år. Berörda barn kan vara både biologiska barn och 
styvbarn som lever i samma hushåll som klienten/klienterna. 

 
6 I denna tabell redovisas stadsdelstillhörighet för nybesöken. Det gör att fördelningen kan se något annorlunda ut än om det totala 
antalet personer som fått stöd-/behandlingsinsats räknats in – det vill säga både nybesök samt de som fortsatt få stöd sedan tidigare 
år. 



 

Kartläggning 39 (53) 
Kartläggning av Individ -och familjeomsorgens arbete med våldsutsatta personer  
Göteborgs Stad, Social resursförvaltning 2020-05-27 

2019 är det 438 unika personer som fått stöd-/behandlingsinsats. Antal berörda barn 2019 var 
670.  

Inom Kriscentrum för män erbjuds partnerkontakt. Det syftar till att partnern ska kunna få 
information om vilken behandling och vilket stöd som våldsutövaren får, samt vilka möjligheter 
det finns för partnern själv att få stöd och hjälp. Information som framkommer i 
partnerkontakten kan vara viktig utifrån ett risk- och skyddsperspektiv för personens partner. 
Arbetet med partnerkontakter har av olika anledningar inte sett likadant ut de senaste åren men 
finns med som utvecklingsområde i 2020 års verksamhetsplan. 

Tabell 9. Antal partners som kontaktats och tackat ja till kontakt 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal partnerkontakter 40 22 6 3 7 

 
Kriscentrum för män för också statistik över hur stor andel av de män som de möter som 
antingen utövar våld i nära relation eller har blivit utsatta för våld i nära relation. 
 
Tabell 10. Andel män (%) som utsatts för respektive utövat våld i nära relation, år 2015–2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Utsatta för våld i nära relation 8 13 14 17 18 

Utövar våld i nära relation 42 47 42 46 48 

Summan i tabellen blir inte hundra vilket beror på att de även kan söka sig till Kriscentrum för 
män utifrån andra skäl såsom svårigheter i samband med separation eller i föräldraskapet. 

7.2 Akut skydd 
Stadsdelarna och socialjouren anser att de till stor eller mycket stor utsträckning kan tillgodose 
våldsutsatta barns och vuxnas behov av skydd. Det som lyfts som problematiskt är att tillgodose 
skyddet för HBTQ-personer, män, personer med missbruk eller psykisk ohälsa. Även 
våldsutsatta mammor med äldre tonårssöner kan vara svårare att hitta skyddsplaceringar till. 
Alla stadsdelar svarar i Öppna jämförelser att de erbjuder våldsutsatta kvinnor och män skyddat 
boende med biståndsbeslut. 

7.3 Treservastatistik skydd 
Antal personer som fått beslut om boendeinsats har också ökat sedan 2015, från 326 till 483 
individer 2019 enligt diagrammet nedan. Liksom med öppenvårdsinsatserna är det stora 
variationer mellan stadsdelarna som delvis kan förklaras av skillnader i antal aktualiserade 
individer och i befolkningsmängdens storlek. 
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7.4 Verksamhetsstatistik skydd 

7.4.1 Förfrågningar till SPINK 
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Figur 17. Antal vuxna (21–  år) som fått beslut om boendeinsats till följd av våld i nära relationer i 
Göteborgs stadsdelar mellan 2015 och 2019.  
Källa. Treserva 

Figur 18. Antal förfrågningar om skyddat boende som inkommit till SPINK i Göteborgs Stad 2019. 
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7.4.2 Skyddade boendet på Kriscentrum för kvinnor 
 
Tabell 11. Statistik för det skyddade boendet år 2015–2019 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Beläggning i % 91 90 74 82 93 

Genomsnittlig boendetid (antal 
dygn) 

60 60 52 47 52 

Antal kvinnor 67 87 65 77 90 

Antal barn 61 85 60 74 76 

Hänvisningar p.g.a. platsbrist 200 200 135 * * 

* I samband med att SPINK infördes under 2018 är det inte längre möjligt att följa hänvisningar pga 
platsbrist. SPINK har 2019 inga avvikelser rapporterade när det gäller plats i skyddat boende för den 
enskilde. 
 
Beläggningen på det skyddade boendet har varit relativt stabil under mätperioden och har 
varierat mellan 74 och 94 procent. 2019 var den 93 procent. Den genomsnittliga boendetiden 
har varierat från 40-60 dygn per kvinna. År 2019 var det 76 barn som bodde på KCK:s boende. 
 
Kvinnornas boendetid påverkas av den generella bostadsbristen och också av hur effektiv 
socialtjänsten är i sitt arbete med att stödja kvinnan att planera för tiden efter jouren. KCK har 
under 2019 noterat att enstaka stadsdelar i lägre utsträckning använder sig av möjligheten att 
skriva en remiss om förtur eller kommunalt kontrakt för den våldsutsattas räkning (se tabell 
avseende remisser). Enligt KCK ser detta olika ut beroende på vilket socialkontor kvinnorna hör 
till och kan också skilja sig åt mellan enskilda socialsekreterare, vissa skriver tidigt en remiss 
medan andra inte skriver remisser alls. I enstaka fall har socialtjänsten hänvisat till rutinen för 
nödbistånd men även till den enskildas förmåga att lösa boendet själv som förklaring till att inte 
skriva remiss. Kvinnan kan då hamna i en situation med olagliga andrahandskontrakt, kortare 
inneboendelösningar, dyra jourboenden, alternativt en återgång till hemmet där våldet fortgår. 
Erfarenheten av barnens situation på boendet är att barnen i princip alltid har en egen 
socialsekreterare som utreder barnets situation men att barnet sällan får en beslutad insats efter 
placeringstiden. Under placeringstiden på KCK har barnet stöd i form av lekarbete tillsammans 
med barnpedagog, tejping- och trappansamtal. 
 
Tabell 12. Fördelning (i %) per stadsdel i det skyddade boendet, år 2015–2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Angered 20 24 19 7 18 

Askim-Frölunda-
Högsbo 

8 1 4 14 9 

Centrum 13 2 5 9 8 

Lundby 13 11 11 2 6 

Majorna-Linné  3 7 16 7 4 
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Norra Hisingen 10 5 12 0 5 

Västra Göteborg 3 13 7 12 2 

Västra Hisingen 7 15 14 23 27 

Örgryte-Härlanda 3 10 0 7 1 

Östra Göteborg 20 7 12 19 16 

Totalt 100 95* 100 100 96* 

*placeringar från annan kommun 2016 5 %, 2019 4 % 
 
Stadsdelarna Angered, Västra Hisingen och Östra Göteborg är de stadsdelar som har haft störst 
andel kvinnor boende på KCK:s boende under ett flertal av åren. Majorna-Linné, Västra 
Göteborg och Örgryte-Härlanda har haft lägst andel.  
 
På KCK är utgångspunkten att kvinnorna ska stanna i maximalt två månader. Efter två månader 
kan tiden förlängas med ytterligare två månader, men då ska det helst finnas en planering för 
vad som ska hända när jourtiden är över. Ett större antal kvinnor än tidigare bor i fyra månader, 
vilket innebär att färre kvinnor kan erbjudas en plats. På KCK uppstår sällan så kallade 
”proppar” i flödet av kvinnor, då boendetiden på fyra månader endast i undantagsfall överskrids. 
Efter fyra månader är kvinnorna oftast klara med det de behöver hjälp med i det inledande 
skedet efter att de lämnat. Personalen i boendet arbetar med allt praktiskt som behöver ordnas 
efter att kvinnan lämnat, med krisen och ger kvinnorna verktyg för att kunna skydda sig och 
sitt/sina barn. 

7.4.3 Utvägs boende (KCM) 
Tabell 13. Beläggning i % åren 2015–2019 

Årtal 2015 2016 2017 2018 2019 

% Uppgift 
saknas 

72 71 90 54 

 
Tabell 14. Antal boende åren 2015–2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal boende 8 11 9 9 8 

Antal personer som har bott i boendet har varierat mycket lite från år till år.  
 
Från och med 2014 utökades målgruppen för boendet till att även omfatta våldsutsatta män. 
2019 är det två våldsutsatta män som har bott i boendet. Sedan 2015 tas även personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck som är utsatta för våld i nära relationer emot. 2019 är 
det ingen person med könsöverskridande identitet eller uttryck som bott i boendet. 
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7.4.4 Ideella kvinnojourer  
Verksamhetsstatistiken avser de fem kvinnojourer som fått bidrag från Social resursnämnd 
2019. Dessa ideella jourer tar även emot kvinnor från andra kommuner och i vissa fall även 
kvinnor utan biståndsbeslut. Under 2019 har jourerna haft en beläggningsgrad på mellan 60-83 
procent. Det är 98 kvinnor och 48 barn som bott på kvinnojourerna under året. Det är 374 
kvinnor som tagit del av jourernas öppna stödverksamhet. Många av dessa har långvariga 
stödkontakter.  

7.5 Permanent boende 
Socialtjänsten har möjlighet att bistå en våldsutsatt person till permanent boende. Detta kan 
exempelvis göras genom boendecoachning, stöd i att byta ett förstahandskontrakt eller genom 
kommunalt kontrakt. Inte sällan behöver en våldsutsatt person flytta till en annan kommun på 
grund av riskerna för fortsatt våld. Här har Göteborgs stad ett samarbete med andra kommuner. 

7.5.1 Antal hushåll i hemlöshet 
Statistik avseende faktorer som bidragit till hemlöshet infördes 2018 i Göteborgs Stads 
kartläggning av hemlöshet 2018–2020. Kartläggningen består av ett årligt nedslag en vecka i 
april där socialtjänsten rapporterar in hur många hushåll i hemlöshet de har under mätperioden. I 
inhämtande av uppgifterna är ViNR en flervalsfråga, vilket innebär att det kan vara fler faktorer 
än våld i nära relation som är orsak till att de är hemlösa. 

Tabell 15. Antal hushåll i hemlöshet med orsak ViNR uppdelad per stadsdel 2018–2020   

Förvaltning 2018  2019 2020 
Angered 103 90 74 
Askim-Frölunda-Högsbo 46 72 71 
Centrum 25 26 15 
Lundby 34 27 14 
Majorna-Linné 8 15 13 
Norra Hisingen 30 35 28 
Västra Göteborg 23 29 7 
Västra Hisingen 56 62 53 
Örgryte-Härlanda 45 46 9 
Östra Göteborg 71 81 54 
Social resursförvaltning* 4 4 3 
Totalt antal hushåll 445 487 435 

*Etableringsenheten och uppsökarenheten.  

Tabell 16. Antal barn i hemlöshet på grund av ViNR i uppdelat per stadsdel 2018–2020 

Förvaltning 2018 2019 2020 
Angered 77 83 66 
Askim-Frölunda-Högsbo 37 65 68 
Centrum 10 9 15 
Lundby 35 32 14 
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Majorna-Linné 1 6 13 
Norra Hisingen 29 27 28 
Västra Göteborg 16 24 7 
Västra Hisingen 49 36 53 
Örgryte-Härlanda 23 26 9 
Östra Göteborg 46 76 54 
Social resursförvaltning* 1 4 3 
Totalt antal barn 330 388 330 

*Etableringsenheten och uppsökarenheten. 
 
Som framgår av tabellerna så skiljer sig hemlöshet på grund av våldsutsatthet avsevärt åt mellan 
stadsdelarna både vad gäller antal barn och antal hushåll. 

7.5.2 Sociala och/eller medicinska förturer till bostad 
Frekvensen för godkännande vad gäller remisser från socialtjänsten ligger på cirka 80 procent, 
för VINR är frekvensen högre. Trots den generella bostadsbristen och en något ökad väntetid 
märker fastighetskontoret för närvarande inga svårigheter i arbetet att nå målet om att leverera 
lägenheter till målgruppen. 
 
Tabell 17. Antal inkomna remisser totalt per år (för alla målgrupper) samt antal godkända 
remisser gällande ViNR 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt antal remisser per år* 621 547 561 629 456 
Antal godkända ViNR per år 61 74 86 121 82 

     - varav kvinnor 59 67 80 109 77 
- varav män 2 7 6 12 5 

Källa: Fastighetskontoret. *Antal inkomna remisser 2015–2019, exklusive Bostad Först.  

Tabell 18. Antal beviljade remisser utifrån VINR per stadsdel 

 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 
Angered 20 14 17 22 4 77 
Askim-Frölunda-
Högsbo 

6 0 4 18 20 48 

Centrum 6 3 3 7 3 22 
Lundby 6 9 5 1 1 22 
Majorna-Linné 2 1 7 7 2 19 
Norra Hisingen 6 9 9 8 7 39 
Västra Göteborg 1 7 6 5 4 23 
Västra Hisingen 3 16 11 19 20 69 
Örgryte-Härlanda 3 7 7 11 5 33 
Östra Göteborg 8 8 16 22 15 69 
Social resursförvaltning 0 0 1 1 1 3 
Totalt 61 74 86 121 82 424 

*Etableringsenheten 
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Tabellen visar huvudsakligt skäl till beviljad remiss. Utöver dessa finns det åtta beviljade 
remisser 2015–2019 med ViNR som ytterligare skäl till godkännande av remiss. Som framgår 
av tabellerna så har antalet hushåll i hemlöshet med orsak ViNR ökat mellan åren 2018 då 445 
hushåll var hemlösa till 487 hushåll 2019. Antalet remisser har däremot minskat mellan dessa år 
och antal beviljade var 2018 121 remisser jämfört med 2019 då det minskat till 82. Minskningen 
av remisser till fastighetskontoret kan bero på att några stadsdelar arbetar med boendefrågan på 
nya sätt, till exempel med hjälp av boendecoacher, vilket innebär färre remisser om förtur. 
Några stadsdelar lyfte att de behöver se över hur bedömningarna inför remiss görs och enstaka 
upplevde att fastighetskontoret blivit hårdare i sina bedömningar och kräver intyg i större 
utsträckning. Detta är inget som fastighetskontoret känner igen och frågan kommer att 
diskuteras vidare i den samverkan som finns mellan stadsdelarna och fastighetskontoret.  

8 Sammanfattande analys 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2014:4) för socialtjänsten samt hälso- och 
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer, ställer höga krav på verksamheternas kompetens, 
resurser och samverkansformer. Stadens verksamheter utför viktigt arbete och utvecklingsarbete 
pågår fortlöpande. Många våldsutsatta barn och vuxna får stöd och skydd genom socialtjänsten 
och övriga verksamheter. Vi ser dock skillnader mellan stadsdelar och mellan enheter i de 
aspekter som belyses i kartläggningen. Dessa skillnader behöver vi prioritera att utjämna. Det 
gäller också de skillnader som finns mellan olika grupper i vårt samhälle där vi ser att vissa har 
svårare att få sina individuella behov av stöd och skydd tillgodosedda. En del av bristerna som 
identifierats av Stadsrevisionen samt stadsledningskontoret kvarstår trots pågående 
utvecklingsarbete. Eftersom en stor del av de ärenden som kommer till Individ -och 
familjeomsorgens kännedom rör våld i nära relationer så är detta en prioriterad fråga. 

En stor del av arbetet mot våld i nära relationer är det förebyggande arbetet. Trots att det inte 
varit i fokus för denna kartläggning behöver det ändå omnämnas. Vi går mot en förändring av 
socialtjänstlagen och kommunens ansvar för det förebyggande arbetet lyfts alltmer. Det 
förebyggande arbetet kan drivas på universell nivå men också riktas till olika riskgrupper. Det 
pågår enskilda satsningar samt förebyggande aktiviteter i delar av staden men Göteborgs Stad 
saknar ett systematiskt förebyggande arbete mot våld i nära relationer som också följs upp. I 
rapporten Jämställt Västra Götaland, Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2019-2020 
framgår att fungerande samverkan mellan relevanta samhällsaktörer samt helhetssyn, 
samordning och uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
är prioriterade områden. 

 
Organisering, ledning och styrning 
Det är viktigt att styrande politiker och ansvariga chefer har kunskaper om våld i nära relationer 
för att kunna göra nödvändiga prioriteringar. Det är av vikt att arbetet mot våld i nära relationer 
genomsyrar alla nivåer i kommunens organisation. Det görs ett bra arbete i många av stadens 
verksamheter, det finns kunniga medarbetare som driver utvecklingen framåt och ledare som 
skapar förutsättningar för ett arbete mot våld i nära relationer av god kvalitet. Men vi ser också 
skillnader mellan stadsdelar och mellan enheter.   

Den ena förvaltningen är inte den andra lik avseende samordning och organisering av det 
övergripande arbetet mot våld i nära relationer. I rapporten ”Framgångsfaktorer i 
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kvinnofridsarbetet” beskrivs en av framgångsfaktorerna vara att kvinnofridsarbetet integreras i 
ordinarie strukturer. Om frågorna ingår i ordinarie lednings och styrsystem så minskar risken för 
att de tappas eller prioriteras bort. En politisk styrning i kvinnofridfrågan verkar neråt i 
organisationen. Samordnare och strateger inom ViNR lyfts som en viktig funktion för att 
integrera arbetet i ordinarie struktur.  Detta ser vi som viktigt i arbetet mot våld i nära relationer 
riktat mot alla grupper. I omorganisationen av nämnderna är det av vikt att säkerställa det 
strategiska utvecklingsarbetet både inom nämnden och för staden som helhet. 

Samverkan både internt och externt tillhör socialnämndens skyldigheter. Stadsdelarnas interna 
samverkan ser olika ut och fungerar olika väl. Den externa samverkan mellan myndigheter finns 
i staden genom Barnahus, socialsekreterare vid polis och samverkansarbetet i det tidigare 
Islandsprojektet. Ett strategiskt myndighetsövergripande nätverk för samverkan kan utvecklas i 
staden.  

Socialnämnden har ett ansvar att fastställa vissa rutiner. Stadens Individ -och familjeomsorg har 
inte fullt ut de rutiner som enligt lag ska finnas. Det framgår också skillnader i hur rutinerna 
fungerar och är kända mellan och inom stadsdelsförvaltningarna.  

Systematisk uppföljning och kvalitetsledningssystem finns men används inte på ett likvärdigt 
sätt. Rutiner avseende egenkontroll och avvikelserapportering används i olika utsträckning. 
Systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av verksamheten utgör kärnan i ett 
fungerande förbättringsarbete. Den som bedriver verksamheten ska planera, leda, kontrollera, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Systematisk uppföljning innebär konkret att 
dokumentera arbetet med den enskilda klienten (individuell nivå) för att följa upp hur det går i 
det individuella fallet och att sammanställa denna information i syfte att utveckla och förbättra 
hela verksamheten (Från enskilt ärende till nationell statistik – Barns behov i centrum, 
Socialstyrelsen).  

När socialnämnden överlåter åt annan att utföra socialtjänst så har vi ett ansvar för kontroll och 
uppföljning av verksamheten. Här är ett tätt samarbete mellan SPINK och stadsdelarnas 
placerande enheter av stor vikt.  

Egenkontroll och systematisk uppföljning av våld i nära-ärenden är två stora 
utvecklingsområden för stadens Individ-och familjeomsorg. Det är viktigt att vi, för att komma 
till rätta med identifierade brister i handläggning och dokumentation, har ett systematiskt 
kvalitetsarbete.  

Kompetens 
Löpande kompetensutveckling och att säkerställa att verksamheten arbetar utifrån bästa 
tillgängliga kunskap är en förutsättning för att medarbetare kan utföra ett arbete av god kvalitet. 
Det finns ett kompetenscentrum som nyttjas i olika utsträckning av förvaltningarna. Många 
beskriver det som att ”få på sig våldsglasögonen” efter att ha gått en utbildning. Men 
kompetensutveckling kan inte ske genom ett enstaka tillfälle. Ledningen behöver ständigt på 
olika sätt påminna medarbetare om vikten av att ställa frågor, uppdatera rutiner och säkerställa 
att de följs, fylla på med kompetens, inte minst utifrån särskilt utsatta grupper som annars 
riskerar att osynliggöras. Vissa yrkesgrupper kan, på grund av personalomsättning eller brist på 
vikarier, ha svårt att få tillräcklig kompetensutveckling. 

För dem som utreder vuxna är baskompetens och fördjupad kompetens tillgodosedd i stor 
utsträckning, det skiljer sig något åt mellan förvaltningarna och inom. För dem som utreder barn 
är kunskapen mer varierad, baskompetens finns men fördjupad kompetens saknas i stor 
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utsträckning. Arbetet är komplext och kräver en fördjupad kompetens och erfarenhet. Ett sätt att 
systematiskt förse staden med tillräcklig kompetens är att utbilda utbildare som arbetar inom 
kommunens olika förvaltningsområden. Det är viktigt att se över hur kompetensförsörjningen 
ska tillgodoses i de nya förvaltningar som skapas. 

Kompetens i standardiserade bedömningsmetoder och stödmetoder vid våldsutsatthet, vilka 
metoder som ska användas samt en plan för kompetensförsörjning är ett utvecklingsområde för 
staden som helhet. 

Upptäckt av våld 
Individ -och familjeomsorgens arbete med att upptäcka våldsutsatthet är varierat både mellan 
stadsdelar och mellan enheter inom stadsdelen. Det pågår ett utvecklingsarbete. Generellt så har 
Vuxenenheterna arbetat mer med frågan både avseende att ta fram rutiner och använda FREDA-
kortfrågor.   
  
Det finns ett stort intresse av att utveckla arbetet men stadsdelarna efterfrågar en 
stadengemensam ledning och styrning, implementering, rutiner och kompetens i arbetet. Man 
ser ett behov av att även äldreomsorg och funktionsstöd arbetar rutinmässigt med upptäckt av 
våld. 

Det finns metoder i form av FREDA-kortfrågor och det finns kompetensstöd genom Dialoga. 
Det finns ett beslut att implementera FREDA-kortfrågor. Implementering tar tid, man brukar 
räkna med ungefär tre år för att ett nytt arbetssätt ska vara implementerat fullt ut. Det krävs dock 
ett konsekvent och ihållande arbete, tydliga och kända rutiner samt ett tydligt besked från 
ledningen att detta är en prioriterad fråga för att implementeringen ska lyckas. 

Utredning av våldsutsatthet 
Socialtjänstens skyldighet att utreda barn som utsatts för och bevittnat våld är långtgående. Det 
är viktigt att våldsutsatta barn som kommer till socialtjänstens kännedom utreds, får information 
om sina rättigheter och görs delaktiga. Stadsrevisionens granskning, IVO:s granskningar och 
även rapportering i media visar att vi har ett utvecklingsarbete att göra för att uppfylla lagens 
intentioner. Det skiljer sig åt mellan stadsdelarna avseende i vilken utsträckning barn utreds 
efter en inkommen anmälan om ViNR. Standardiserade bedömningsinstrument är ett sätt att 
skapa förutsättningar för en likvärdig behovsbedömning. För att stärka god kvalitet behöver 
socialtjänsten göra ett kvalitetsarbete och säkerställa att barns behov av skydd och stöd utreds i 
samband med en anmälan om ViNR.  

Vi kan även se att socialtjänsten behöver utveckla arbetet med våldsutsatta vuxna. Vuxna utreds 
inte i tillräckligt stor utsträckning i staden. Arbetet med att använda standardiserade 
bedömningsmetoder behöver också utvecklas. Kompetensen är överlag god hos dem som 
utreder vuxna men det saknas en gemensam styrning kring vilka metoder som ska användas. 
Det är också olika organiserat avseende vilka enheter som ansvarar för att utreda vuxnas 
våldsutsatthet vilket kan komplicera gemensamma rutiner och arbetssätt.  

För att bedöma risk för fortsatt våldsutsatthet bör, enligt SOSFS:en, standardiserade 
bedömningsinstrument användas. Detta kan göras i betydligt större utsträckning avseende vuxna 
och än mer avseende barn. 

Stöd och skydd för våldsutsatta 
Det finns få evidensbaserade metoder när det gäller stödinsatser till våldsutsatta barn och de få 
som finns används i olika utsträckning i staden. Beroende på vilken del av staden ett barn bor i 
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kan det få olika stöd för att bearbeta konsekvenserna av våldet. Det behövs ett 
stadenövergripande arbete med att utveckla och använda kunskapsbaserade metoder. Ett 
antagande kan vara att barn vars behov av stöd och skydd tillgodoses och våldet upphör 
återkommer i mindre utsträckning till socialtjänsten.  

När det gäller vuxna så har stadsdelarna olika förutsättningar att erbjuda våldsutsatta stöd och 
genomföra ett motivationsarbete. Även här finns det få evidensbaserade metoder. De 
stadengemensamma verksamheterna som finns för både barn och vuxna används i olika 
utsträckning. De stadsdelar som varken fattar egna öppenvårdsbeslut eller använder de 
gemensamma verksamheterna behöver fråga sig på vilka sätt de tillgodoser våldsutsattas 
stödbehov.  

I rapporten Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet beskrivs en av framgångsfaktorerna som 
”många vägar in”. Det innebär att även de som inte arbetar direkt med våldsutsatthet behöver ha 
kunskap och kompetens om våld i nära relationer och om vilka verksamheter som finns till stöd 
och hjälp. Det handlar om att sprida information, ha verksamheter med låga trösklar men också 
att ställa frågor om våld. Verksamheter inom Social resursförvaltning som riktar sig direkt till 
våldsutsatta har låga trösklar och finns tillgängliga för alla i behov av stöd.  
Skyddsplaceringar för barn och vuxna finns i stor utsträckning för många. Vissa grupper, 
exempelvis våldsutsatta män, HBTQ-personer, personer med missbruk eller funktionshinder har 
staden svårare att tillgodose skyddet för.  

8.1 Utvecklingsområden för staden 
Kartläggningen har identifierat ett antal utvecklingsområden för att medarbetare och chefer ska 
få ett bättre kunskapsstöd i sitt arbete och leda till en ökad kvalitet och ett mer jämlikt och 
likvärdigt stöd, skydd och myndighetsutövning: 

• Utgångspunkt är befintliga mål för arbetet mot våld i nära. Här finns 
samordningsvinster genom att strukturerat koppla samman arbetet med stadens 
jämställdhetsarbete samt det trygghetsskapande arbetet. Arbetet mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld kan i stor utsträckning utföras som ett gemensamt 
utvecklingsarbete. 

• Systematisk uppföljning och tillämpning av kvalitetsledningssystem i arbetet mot våld i 
nära relationer. 

• En systematisk kompetensutveckling inom ViNR i staden. 
• Ett systematiskt förebyggande arbete mot våld i nära relationer. 
• Ett systematiskt arbete för upptäckt av våldsutsatthet. 
• Utveckla och utöka utredningsmetoder, skyddsbedömningar och stödinsatser så att de 

genomförs utifrån evidensbaserad praktik och forskning.  
• Utveckla samordning och samverkan inom nämnderna och stadenövergripande för ett 

strukturerat arbete mot våld i nära relationer. 
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Bilaga 1. Utdrag ur SOSFS 2014:4 avseende socialtjänst  

2 kap. Ledningssystem 

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete framgår det att vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst ska 
ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som 
behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. 

3 kap. Socialnämndens planering  

Mål och ansvarsfördelning 

1 § Socialnämnden ska fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt 
beskriva när och hur målen ska uppnås.  

2 § Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut i och följa 
upp ärenden som gäller våldsutsatta eller barn som bevittnat våld.  

Verksamhet som överlämnats 

3 § Om socialnämnden har lämnat över genomförandet av insatser  

 enligt socialtjänstlagen (2001:453) till någon annan, ska nämnden fastställa hur kontroll och uppföljning 
av sådan verksamhet ska göras.  

Rutiner 

4 § Socialnämnden ska fastställa rutiner för hur information som har kommit till nämndens kännedom ska 
föras vidare till den del av verksamheten som enligt 2 § har utredningsansvaret när det har 
uppmärksammats att ett barn kan vara våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld.   

5 § Socialnämnden ska vidare fastställa rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.  

6 § Socialnämnden ska även fastställa rutiner för hur barn ska tas om hand och stödjas av personal med 
adekvat kompetens om en förälder har avlidit till följd av våld. 

Kartläggning och analys  

7 § Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster som erbjuds 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot behoven i kommunen.  

Allmänna råd  

För att kunna göra denna analys bör socialnämnden fortlöpande kartlägga förekomsten i kommunen av 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld genom att bl.a.  

– gå igenom dokumentationen i pågående ärenden,  

– hämta in uppgifter från lokal eller officiell statistik, och 

– hämta in uppgifter om förekomsten av våldsutsatta och barn som bevittnat våld från hälso- och 
sjukvården och andra myndigheter samt organisationer.  

Information om socialtjänsten enligt 3 kap. 4 § SoL  

Allmänna råd  

Socialnämnden bör planera för hur grupper och enskilda, såväl vuxna som barn, ska nås med information 
om nämndens verksamhet för våldsutsatta och barn som bevittnat våld.  
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Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL  

Allmänna råd  

Socialnämnden bör avgöra när och hur personalen i nämndens verksamheter ska ställa frågor om våld för 
att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver stöd och hjälp. Nämnden bör 
se till att de metoder som används för att ge stöd och hjälp har utformats med utgångspunkt i bästa 
tillgängliga kunskap. Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta de 
särskilda behov som en våldsutsatt kan ha på grund av bl.a. 

 – sin ålder,  
– funktionsnedsättning,  
– könsöverskridande identitet eller uttryck,  
– sin sexuella läggning,   
– att hon eller han tillhör en nationell minoritet, 
– att hon eller han har en utländsk bakgrund,  
– missbruk och beroende, eller  
– risken för hedersrelaterat våld. 
 
Samverkan  

8 § Bestämmelser om att kommunen tillsammans med landstinget ska upprätta en individuell plan när en 
enskild har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns i 2 kap. 7 § 
socialtjänstlagen (2001:453).  

9 § Socialnämnden ska samverka för att samordna sina insatser så att de inte motverkar varandra. Om 
insatser ges till flera i en familj, ska samtliga insatser samordnas. Detta ska göras med beaktande av 
behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Skyldigheten att samverka 
gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).  

10 § Socialnämnden ska vidare samverka externt med andra verksamheter, myndigheter och 
organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de olika aktörerna 
så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska nämnden även samverka för att 
skapa förutsättningar för att samordna samtliga insatser. Detta ska göras med beaktande av behovet av 
trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Skyldigheten att samverka gäller 
endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) eller tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

11 § Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret för den interna och externa samverkan ska 
ligga. 

4 kap. Kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL  

Handläggning och uppföljning  

Allmänna råd  
Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda 
enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående 
samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Om ärendena avser våldsutsatta vuxna, 
bör personalen dessutom ha socionomexamen. 

Genomförande av insatser  

Allmänna råd  
Personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra 
övergrepp för att kunna uppmärksamma att en person är våldsutsatt och se till att hon eller han får hjälp 
för sin våldsutsatthet. Vidare bör personal som genomför insatser i verksamheter som särskilt är inriktade 
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på att ge stöd och hjälp till våldsutsatta ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående 
samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 

Barn  

Allmänna råd  

Personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som gäller våldsutsatta barn och barn 
som bevittnat våld bör dessutom ha kunskaper om  

– hur man för samtal med ett barn om våld och andra övergrepp, och  

– vilka konsekvenser det kan få för ett barn att utsättas för eller bevittna våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående.  

1 § Bestämmelser om att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk 
socionomexamen eller annan motsvarande utbildning för att utföra vissa uppgifter i socialtjänsten som 
gäller barn och ungdom finns i 3 kap. 3 a och b §§ socialtjänstlagen (2001:453).  

5 kap. Utredning av våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer  

Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL  

Allmänna råd  
I ärenden som gäller  
– våldsutsatta vuxna,  
– den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller  
– den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld  

bör socialnämnden, med anledning av våldet, utreda bl.a.  

– behovet av stöd och hjälp akut,  
– våldets karaktär och omfattning,  
– våldets konsekvenser för den våldsutsatta,  
– hur den våldsutsatta hanterar sin situation,  
– hur den våldsutsattas nätverk ser ut,  
– om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap, och  
– behovet av stöd och hjälp på både kort och lång sikt. 

Riskbedömning  

1 § I en utredning som gäller  

1. våldsutsatta vuxna,  

2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller  

3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld  

ska socialnämnden bedöma risken för ytterligare våld.  

Allmänna råd  
När socialnämnden gör riskbedömningen bör den använda en standardiserad bedömningsmetod.  

Nämnden bör, med samtycke från den våldsutsatta, ta del av polisens bedömning av risken för fortsatt 
våld. Nämnden bör vidare delge polisen sin riskbedömning, om det inte finns hinder enligt offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). 

2 § Om den som är under 18 år har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner eller 
hedersrelaterat våld, ska även bestämmelserna om utredning i 6 kap. gälla. 

6 kap. Utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld  
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1 § När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha  

1. utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller  
2. bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående 

ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. Nämnden ska vidare 
bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld.  

Allmänna råd Socialnämnden bör utreda bl.a.  

– barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende i ett annat hem än det egna,  

– våldets karaktär och omfattning,  

– våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna, 

– barnets egen uppfattning om våldet,  

– vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, och  

– barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.  

Nämnden bör vidare utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge, 
förmynderskap eller målsägandebiträde enligt 5 kap. 2 § första stycket socialtjänstförordningen 
(2001:937). 

7 kap. Insatser  

Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer  

Stöd och hjälp  
1 § Socialnämnden ska erbjuda  

1. våldsutsatta vuxna,  

2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 

3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld  

insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. Utredningen, 
inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas.  

Allmänna råd  
Socialnämnden bör kunna erbjuda stöd och hjälp i form av bl.a.  

– information och råd,  
– stödsamtal,  
– hjälp att ordna stadigvarande boende,  
– stöd i föräldraskap,  
– förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och  
– hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t.ex. Polisen och Skatteverket. 

Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL  

Allmänna råd  
Socialnämnden bör ha beredskap att kunna handlägga ett ärende om ekonomiskt bistånd som gäller en 
våldsutsatt och är akut. Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd 
framgår det när våld eller andra övergrepp av eller mot närstående särskilt bör beaktas i bedömningen av 
den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd.      

Tillfälligt boende 

 2 § Socialnämnden ska vid behov erbjuda  

1. våldsutsatta vuxna,  
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2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller  

3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld  

stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av skydd med 
utgångspunkt i utredningen och riskbedömningen.  

Allmänna råd  
Om den våldsutsatta behöver stöd och hjälp i ett skyddat boende, bör boendet ha tillräcklig bemanning 
och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och andra övergrepp. Det 
boende som erbjuds den våldsutsatta bör vara lämpligt för eventuellt medföljande barn oavsett ålder och 
kön. 

Om det skyddade boendet tar emot barn, bör det i boendet finnas personal med kunskaper om barns 
behov. 

Insatser till barn 3 §  

Om ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld behöver stöd och hjälp med anledning av våldet, 
akut eller på kort eller lång sikt, ska socialnämnden erbjuda barnet insatser med utgångspunkt i dess olika 
behov av  

1. skydd,  

2. råd och stöd, och  

3. vård och behandling.  

Allmänna råd  
Socialnämnden bör kunna erbjuda barnets föräldrar och andra till barnet närstående råd och stöd med 
utgångspunkt i barnets behov.  

Insatser till våldsutövare enligt 4 kap. 1 § SoL  

Allmänna råd  
Socialnämnden bör med utgångspunkt i barnets behov kunna erbjuda insatser dels till våldsutövande 
föräldrar, dels till andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn. Insatserna bör syfta till att 
våldet upphör och att våldsutövaren får en ökad förståelse för hur våld påverkar barn. De bör genomföras 
med beaktande av barnets behov av trygghet och säkerhet. Nämnden bör vidare, utöver vad som anges i 
första stycket, kunna erbjuda våldsutövare insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör 
med att utöva våld. Insatserna bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld. 
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