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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundbybergs stad granskat om 
social- och arbetsmarknadsnämnden har en ändamålsenlig intern styrning, kontroll och 
uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer mellan vuxna. Pågående utvecklingsar-
bete inom andra åldersgrupper har också inkluderats.  

Vår sammanfattade bedömning är att social- och arbetsmarknadsnämnden till stor ut-
sträckning har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning av arbetet. Utvecklings-
områden som noteras är fortsatt utveckling av samverkan mellan enheter samt tydlighet i 
nämndens uppföljningsunderlag.  

Nämndens mål, handlingsplaner och förvaltningens pågående utvecklingsarbete speglar 
varandra på olika nivåer, vilket möjliggör en tämligen omfattande uppföljning på området. 
Vi noterar därtill att uppföljning av individärenden har skärpts sedan dessa flyttades från 
ekonomiskt bistånd, vilket är positivt. Vidare har ett arbete pågått för att kvalitetssäkra 
skyddade boenden. Nämnden bör fortsatt prioritera detta arbete.  

Vi noterar att det saknas IOP-avtal med kvinnojour som var ett av fullmäktiges uppdrag till 
nämnden. Detta menar vi försvårar möjligheten till långsiktiga insatser och till en systema-
tisk uppföljning av insatserna. 

Flera förebyggande insatser sker i samverkan såväl internt som externt. Enligt socialtjänst-
lagen har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda inom kommunens område får 
det stöd och den hjälp de behöver. I dessa frågor ska nämnden samverka med andra be-
rörda. Vi noterar att arbetet till viss del beskrivs vara avhängigt av medarbetares initiativ 
vilket ökar risken för personbundenhet. Här bör även tydliga former upprättas för hur ar-
betet ska ske i staden. Detta menar vi är av vikt för att få genomslag i arbetet. 

Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete som utgår från aktuella föreskrifter, vilket är 
positivt. En inventering och kartläggning av rutiner har skett inom ramen för det utveckl-
ingsarbete som pågår. Vid myndighetsavdelningen har det tagits fram en särskild rutin 
med frågor om våld. Rutinen är framtagen för de medarbetare som inte enbart arbetar 
med våld. Rutinen tydliggör till exempel tillvägagångssätt vid upptäckt våld samt checklista 
för introduktion av nyanställda och ansvarsfördelning för gruppledare, nyckelpersoner och 
relationsvåldssamordnare. Intervjuade uppger att beskrivet tillvägagångssätt har imple-
menterats och tillämpas fullt ut på vuxensidan samt att det pågår liknande satsningar på 
barnsidan för att få en stärkt samverkan och gemensam samsyn i alla led. 

Det finns sammanställningar och kartläggningar av aktualiserade våldsärenden, insatser 
och kostnadsuppföljningar. Inom ramen för granskningen har det noterats att det har före-
kommit vissa svårigheter i jämförelser av underlaget med tidigare år. Detta har reviderats 
under granskningstillfället och möjliggör nu en mer korrekt uppföljning framgent, vilket är 
positivt då det utgör grunden för nämndens uppföljning av nyckeltal.  

Likaså omfattas såväl våldsutsatta som våldsutövare i det informations- och uppsökande 
arbete som bedrivs, vilket är positivt. Informationen är tillgänglig på flera språk och vid 
flera verksamheter och bostadsbolag.   

Intervjuade uppger skilda beskrivningar kring om metodstödet för hedersrelaterat våld och 
förtryck, PATRIARK, används eller inte. Av mottagna rutiner framgår inte hänvisningar till 
PATRIARK i likhet med de som noteras för när Socialstyrelsens FREDA-instrument tilläm-
pas. Av de rutiner vi granskat framgår det dock att vid hedersrelaterat våld och förtryck 
behöver FREDA farlighetsbedömning kompletteras med frågor om ytterligare riskfaktorer 
samt att de med fördel kan kompletteras med en nätverkskarta för att kartlägga vilka per-
soner som utgör hot och vilka som kan vara ett skydd.  
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Slutligen noteras att en av nämndens identifierade risker är att brukares behov inte sam-
ordnas. En kartläggning pågår vid granskningstillfället för att identifiera inom vilka områ-
den bristerna finns. Vikten av samordning beskrivs ha uppmärksammats och är ett område 
där det finns en bättre samsyn även om ett arbete fortsatt bedrivs för en ökad samverkan 
inom förvaltningen.  

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar vi social- och arbetsmarknadsnämnden 
att: 

 Särskilt följa hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck bedrivs och vidta åt-

gärder för att säkerställa att metodstöd eller rutiner är implementerade. 

 Aktivt verka för en tydligare samordning och strategiskt stadsövergripande samar-

bete med övriga förvaltningar, samt fortsatt intern samordning av insatser.   
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 Inledning 

 Bakgrund  

Våld i nära relationer beskrivs av Socialstyrelsen som ett omfattande samhällsproblem och 
ett hot mot utsatta personers, oftast kvinnor och barns, mänskliga rättigheter. Varje år ut-
sätts ca 75 000 kvinnor för våld av sin partner eller tidigare partner. Samtidigt bedöms var 
tionde barn ha upplevt våld i hemmet. I spåren av pandemin av covid-19 bedöms våld i nära 
relationer ha ökat. Till följd av att allt fler är hemma blir det också svårare för utsatta att 
söka hjälp. Att utsättas för våld i nära relationer får stora konsekvenser och utsatta behöver 
ofta vård, omsorg och skydd på såväl kort som lång sikt.  

Begränsad kunskap om våld i nära relationer, tidspress i arbetet och att våldsutsatta ofta 
inte berättar att de har blivit utsatta, gör att det är svårt att upptäcka våld i nära relationer. 
Det är därför viktigt att det inom socialtjänsten finns kunskap och förmåga att se tecken på 
och konsekvenser av utsatthet för våld. Att hantera konsekvenser av våldet utgör dock end-
ast en del av arbetet.  

Regeringen presenterade, som en del i jämställdhetspolitiken, under 2016 en Nationell 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där betonas särskilt det fö-
rebyggande arbetet och att effektiva åtgärder för att förhindra att våld utövas behöver ut-
arbetas och tillämpas. Vidare betonas att det för att nå långsiktiga resultat i arbetet behövs 
en mer effektiv samordning mellan aktörer.  

I ett av kommunfullmäktiges uppdrag till social- och arbetsmarknadsnämnden uppges att 
nämnden ska arbeta med en informationskampanj i tvättstugor för att nå våldsutsatta i 
nära relationer. I social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan med budget och 
internkontrollplan 2021 och med plan för 2022–2023 noteras ett högt inflöde av ärenden 
till följd av våld i nära relationer.  

 Syfte och revisionsfrågor  

Granskningen syftar till att bedöma om social- och arbetsmarknadsnämnden har en ända-
målsenlig intern styrning, kontroll och uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 I vilken utsträckning bedriver nämnden ett ändamålsenligt förebyggande arbete mot 
våld i nära relationer?    

 Finns aktuella kartläggningar och analyser av förekomsten av våld i nära relationer?  
 I viken utsträckning finns etablerade rutiner och arbetssätt för att upptäcka våld i nära 

relationer samt för att utreda behov och erbjuda ändamålsenligt stöd?  
 I vilken utsträckning finns fungerande former för samverkan inom kommunen och mel-

lan kommunen och civilsamhället avseende arbetet mot våld i nära relationer?  
 I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av arbetet mot våld i nära relat-

ioner? 
 - I enskilda fall, på aggregerad nivå samt av olika aktörers insatser? 

 Ansvarig nämnd och avgränsning  

Granskningen avser social- och arbetsmarknadsnämnden. Granskningen omfattar såväl 
förebyggande som uppsökande verksamhet, myndighetsutövning och utförande av 
insatser. Granskningen har även omfattat rutiner för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Granskningen utgår från arbetet mot våld i nära relationer som riktar sig mot vuxna. För 
att besvara frågor om samverkan och samordning har även intervjupersoner inom enheter 
som arbetar med barn- och ungdomar inkluderats. Pågående utvecklingsarbete inom andra 
åldersgrupper har också inkluderats.   
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 Metod och genomförande   

Granskningen har genomförts som en dokument- och intervjustudie. Intervjuade funktioner 
framgår av bilaga 1. Granskningen har genomförts mellan augusti och december 2021. 

Granskningen har kvalitetssäkrats internt av Anders Hellqvist på EY. Utöver vår interna 
kvalitetssäkring har rapporten sakgranskats av intervjuade. Slutsatser och bedömningar 
ansvarar EY för.  

 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för 
analyser, slutsatser och bedömningar.  

Revisionskriterierna för denna granskning utgörs av kommunallagens (2017:725) 6 kap. 
som tydliggör nämndens ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrsignaler och gällande föreskrifter för 
verksamheten. Fullmäktiges styrsignaler framgår av budgetdokument med tillhörande 
uppdrag och reglemente.  

Gällande föreskrifter för verksamheten utgörs av socialtjänstlagen (2001:453) och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4).  

Socialtjänstlagen tydliggör att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda inom 
kommunens område får det stöd och den hjälp de behöver. Det är socialnämnden som ska 
verka för att den som utsatts för brott erhåller detta stöd. Socialstyrelsens föreskrift och 
allmänna råd tydliggör hur kommuner bör arbeta med utsatta för våld i nära relationer. 
SOFS 2014:4 innehåller såväl bindande föreskrifter som allmänna råd. Allmänna råd är 
generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter bör tillämpas. 
Dessa redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

Samtliga revisionskriterier återges löpande i rapporten i anslutning till EY:s observationer.  

 Nämnden styr genom mål och handlingsplan    

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda inom kommu-
nens område får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden ska därtill verka för att 
barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden samt bedriva förebyggande 
arbete för att förhindra att de far illa. Nämnden ska i dessa frågor samverka med andra be-
rörda. Det är social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar att fastställa mål för arbetet 
med våldsutsatta samt beskriva när och hur målen ska uppnås. Nämnden ska därtill fast-
ställa var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden 
som gäller våldsutsatta, se 3 kap. 1-2 §§ SOFS 2014:4.1  

 Våld i nära relation pekas ut som en viktig faktor för att uppnå trygghet för 
kommuninvånarna   

Vid granskningstillfället är nämndens förvaltningsorganisation indelad i fyra avdelningar 
(se organisationskarta i bilaga 3).2  

 

1 I enlighet med reglementet ansvarar nämnden för kommunens uppgifter inom socialtjänstens område, där-
ibland kommunens åtgärder mot våld i nära relation. Undantag lämnas för det arbete som faller inom äldre-
nämndens, förskolenämndens, grundskole- och gymnasienämndens ansvarsområde och familjerättsliga frågor.  
2 Från och med den 1 januari 2022 utgörs stadens sex förvaltningar av en samlad förvaltning under kommun-
styrelsen. Fackförvaltningarna är sektorer i kommunstyrelsens förvaltning men bibehåller relationen till fack-
nämnderna avseende budget- och verksamhetsstyrning (KS-0381/ 2021, ärende 70) 
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Ansvar för verksamheten som omfattar skydd och stöd till våldsutsatta och våldsutövare 
finns vid myndighetsavdelningen. Verksamheten består av utredning, bistånds- och icke 
biståndsbedömda insatser samt uppföljning.  

I fullmäktiges budget 2021, med plan för 2022-2023 är nämndens samarbete med polisen 
och förebyggande insatser som minskar ohälsa, utanförskap och kriminalitet ett prioriterat 
område. Ett av fullmäktiges mål är att staden ska vara en trygg plats att leva på med bra 
kommunal service och jämlika villkor.3 I social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhets-
plan för 2021 bryts målet ner i ett nämndmål med tillhörande mått för uppföljning. In-
gångs- och målvärden framgår inte. Uppföljning sker i samband med årsbokslutet.  

Nämndmål Mått  Uppföljning 

Kommuninvånarna är 
trygga i sin hemmiljö och i 
det offentliga rummet.  

Andel våldsutsatta som efter insats övergår till 
tryggt stadigvarande boende 

ÅR 

Antal aktualiseringar om våld i nära relation  ÅR 

Tabell 1: Social- och arbetsmarknadsnämndens mål enligt verksamhetsplan 2021 

Därtill framgår ytterligare fullmäktigeuppdrag av nämndens verksamhetsplan.4 Av relevans 
för granskningsområdet noteras att:  

 social- och arbetsmarknadsnämnden ska upprätta ett avtal om Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) med Kvinnojouren i Sundbyberg 

 social- och arbetsmarknadsnämnden ska genomföra en tvättstugekampanj för att nå 
våldsutsatta i nära relationer, tillsammans med externa aktörer, till exempel fastig-
hetsbolag, gym, församlingar.  

*Innehåll och aktuell status för de två uppdragen redovisas i avsnitt 4.1 och 7. 

Under 2021 ska nämnden särskilt följa upp kostnaderna för skyddat boende. Uppföljningen 
grundas i att nämnden noterat att det finns signaler på ett ökat våld i nära relationer, bland 
annat kopplat till covid-19. Den genomsnittliga kostnaden per insats i skyddat boende följs 
upp i tertialrapporter och i årsbokslutet, se avsnitt 7.  

I nämndens internkontrollplan för 2022–2023 noteras en övergripande risk att rutiner och 
processer saknas eller inte är aktuella. Nämnden noterar därtill risken för att brukares be-
hov inte samordnas. En kartläggning ska ske för att identifiera inom vilka områden bris-
terna finns. Uppföljning sker i samband med tertialrapporteringen och i årsbokslutet, se av-
snitt 7. I avsnitt 7.2 presenteras även förvaltningens egenkontroll för granskningsområdet.   

2.1.1. Handlingsplanen har ett brett tillämpningsområde  

Social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en handlingsplan för arbetet med våld i 
nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människo-
handel för sexuella ändamål för perioden 2021 – 2023. Det är förvaltningens lednings-
grupp som ansvarar för att upprätthålla handlingsplanen.   

Syftet med handlingsplanen är att skapa en långsiktighet i arbetet och främja en ökad sam-
ordning med målet att minska utsatthet och våldets konsekvenser. Detta ska ske genom ett 
förebyggande arbete och att tidigt uppmärksamma och erbjuda stöd och hjälp till personer 
som utsätts. I planen definieras aktuella våldsbegrepp. 

 

3 I Sundbybergs stad mål och budget inför verksamhetsåret 2022 lämnas uppdrag till nämnden att prioritera 

arbetet med att ge stöd till familjer som utsätts för våld i nära relationer genom samordning mellan nämnden, 

stadens övriga förvaltningar och verksamheter samt andra relevanta aktörer.  
4 Vi noterar att de två uppdragen inte framgår av fullmäktiges beslutade budget 2021, med plan 2022-2023, 
de utgör s.k. tilläggsuppdrag från fullmäktige.  
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Målgruppen för arbetet omfattar såväl vuxna som barn, oavsett könsidentitet och sexuell 
läggning, även om primärt fokus avser våld mot kvinnor och flickor.  

Följande sex fokusområden presenteras:  

1. Tillgänglig information  
2. Kompetens och kunskapsutveckling  
3. Rättssäker myndighetsutövning  
4. Insatser av god kvalitet  
5. Intern samordning 
6. Extern samordning  

För varje fokusområde anges förslag på aktiviteter. Aktiviteterna omfattar exempelvis över-
syn av rutiner, årshjul för arbetet och information på stadens hemsida.   

Uppföljning av handlingsplanen ska ske vid årsbokslutet.  

2.1.2. Myndighetsavdelningen driver utvecklingsarbetet på tjänstemannanivå 

Stadens relationsvåldssamordnade tillhör sedan 2018 organisatoriskt myndighetsavdel-
ningen. Tjänsten var tidigare förlagd centralt i förvaltningen under stöd och utveckling. 
Syftet med omplaceringen var att verka närmare det operativa arbetet med en samman-
hållande funktion då det fanns ett behov av att stärka arbetet mot våld i nära relation. Vid 
avdelningen stöd- och utveckling finns ett kvalitetskansli som bistår med stöd. 

Inom myndighetsavdelningen finns det enheter med en enhetschef och en eller flera 
gruppledare som leder det operativa arbetet. Inom öppenvården finns det ett relations-
våldsteam med två behandlare som arbetar med utsatta och våldsutövare från 16 år. Tea-
met erbjuder även insatser till våldsutövande föräldrar.5 

Det finns en särskild utredningsgrupp om fyra socialsekreterare för våld i nära relation. 
Gruppen är organiserad vid enheten mottagning och bistår även andra enheter i ärenden 
med våld i nära relation.  

Vid granskningstillfället beskrivs pågående utvecklingsarbete omfatta myndighetssidan 
med fokus på att samordna rutiner och insatser. Förvaltningens samtliga avdelningar har 
utsedda nyckelpersoner för frågor som rör våld i nära relation.  

För varje utvecklingsområde finns det en framtagen plan med angett syfte och målsätt-
ning, som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter. Det är relationsvåldssamordnaren som 
driver och samordnar arbetet. I delrapporter lämnas redogörelser för intervjuer med repre-
sentanter från andra kommuner, stadens egna medarbetare samt kartläggningar utifrån 
aktuella föreskrifter och pågående lagändringar.  

För varje delrapport lämnas rekommendationer och kommande aktiviteter för att nå må-
len. Information och status för utvecklingsarbetet presenteras samlat i tabellen nedan 
samt löpande i rapporten.  

Utvecklingsarbete Syftet/Aktivitet  Status vid granskningstillfället  

Ny utredningsmo-

dell av våld i nära 

relation 

 

Att ta fram en modell för utredning av 

våldsutsatta vuxna i Sundbybergs stad 

Initierades i november 2017, 

fyra delrapporter klara.  

 

Åtgärderna är genomförda 

och implementeringen  

slutförd. Modellen innefattar 

all myndighetsutövning av 

 

5 Relationsvåldsteamet arbetar mot tre målgrupper, våldsutsatta, våldsutövare och barn som upplever våld.  
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vuxna våldsutsatta i nära re-

lation, inklusive hedersrelate-

rat våld. 

Insatser till vålds-

utsatta personer 

Att undersöka vilka insatser som 

används, vilken kvalitet de har i förhål-

lande till kostnad samt om det saknas in-

satser för att ge våldsutsatta stöd i för-

hållande till deras individuella behov. 

Initierades i september 2019. 

Samtliga faser är slutförda.  

Utvecklingsplan 

kring våldsutövare  

Att utarbeta rutiner och arbetssätt för 

att uppfylla nya krav i socialtjänstlagen 

för att verka för att våldsutövare ska 

ändra sitt beteende, inklusive beakta sä-

kerheten för de utsatta och säkerställa 

att nämndens insatser samordnas.   

Initierades i augusti 2021.   

 

Implementering av nya rutiner 

sker enligt plan under våren 

2022.  

Tabell 2: Översikt av utvecklingsarbetet inom förvaltningen 

I april 2021 har även ett utvecklingsarbete initierats gällande utredningar av våldsutsatta 

barn och barn som upplever våld i nära relation. Syftet är att säkerställa myndighetsutöv-

ningen när det gäller våldsutsatta barn och barn som upplever våld genom att göra en ge-

nomlysning av arbetet och ta fram förslag på förbättringar. Vid granskningstillfället har tre 

faser genomförts. Faserna har omfattat tillämpliga föreskrifter och allmänna råd, en inre 

kartläggning samt analys och förbättringsförslag. Implementering av arbetet kvarstår. 

I december har ett utvecklingsarbete om våld i ungas nära relationer initierats. Syftet är 

att genom workshops med berörda enheter nå en gemensam kunskapsgrund i frågor om 

unga som utsätter och utsätts för våld i sin parrelation. Därefter ska en arbetsgrupp med 

representanter för samma enheter ta fram rutiner och en arbetsmetodik. Det noteras där-

till att ett samarbete har initierats med elevhälsan, vilket framgår av nämndens delårsrap-

port per den sista augusti.    

Utvecklingsarbetet följs upp i samband med nämndens tertialrapportering per den sista au-

gusti. Nämnden tar inte del av delrapporterna i sin helhet, men information om utveckl-

ingsarbetet framgår i korthet av nämndens tertialrapportering under 2021 och identifie-

rade behov framgår av nämndens handlingsplan (se avsnitt 2.1.1 ovan).       

Förvaltningens kommande utvecklingsarbetet beskrivs bestå i att stärka det förvaltningsö-
vergripande arbetet. Intervjuade uppger därtill att det har varit svårare att få en systema-
tik i samordningen med andra förvaltningar i staden, även om representanter deltar i ge-
mensamma nätverk (se avsnitt 6.1).  

Relationsvåldssamordnaren har en sammankallande roll i flera nätverk där staden är verk-
samma, såväl interna som externa nätverk, vilka presenteras under avsnitt 6.2. 

 Antalet anmälningar om våld har minskat sedan 2019  

Socialnämnden ska analysera att utbudet av insatser som erbjuds våldsutsatta svarar mot 
kommunens behov. Av de allmänna råd som framgår i anslutning till föreskriften framgår 
att det bör ske genom att fortlöpande kartlägga förekomsten av våldsutsatta.  
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 Såväl våldsutsatta som våldsutövare registreras  

Sedan 2019 registreras ärenden om våld i nära relation i socialtjänstens administrativa stöd 
Treserva. Dessförinnan registrerades ärenden om våld i nära relation som ärenden om eko-
nomiskt bistånd med en särskild orsakskod Våld i nära relation.6  

Tabellen nedan visar en överblick av statistikunderlag i det administrativa stödet Treserva.    

Aktualiseringar  

• Utsatt för våld  

• Utövat våld 

Utredningar 

• Antal inledda utredningar 

• Utredningstid genomsnitt (dagar) 

• Första beslut efter inledd utredning (dagar) 

Ärenden 
• Antal pågående ärenden 

• Nytillkomna ärenden 

• Avslutade ärenden 

Insatser 
• Antal pågående  

• Antal unika personer 
 

Skyddat boende (antal insatser)7 

• Unika personer 
• Genomförandedygn i genomsnitt per 

person 

Öppenvård (antal insatser) 

• Unika personer 
• Genomförandedygn i genomsnitt per  

person 

Tabell 3: Överblick av statistikunderlag i det administrativa stödet Treserva.  

I diagrammet nedan presenteras antalet aktualiseringar om våld, hur många av dessa som 
omfattar personer som har blivit utsatta respektive utövat våld. Därtill antalet utredningar 
och genomsnittlig utredningstid. Slutligen antalet dagar innan ett första beslut fattas.  

 

Diagram 1: Antalet aktualiseringar om våld samt utredningar 2019-2021.  

Diagrammet synliggör att det totala antalet aktualiseringar om våld har minskat mellan 
2019-2020. För 2019 noteras högst antal aktualiseringar för åren i urvalet, totalt 171, att 
jämföra med 145 aktualiseringar under 2020. Under 2021 noteras ett högre antal våldsut-
satta än för 2020. Samtidigt har antalet aktualiseringar om våldsutövare minskat margi-
nellt.  

 

6 Pågående ärenden registrerades inte och uppgifter om våld dokumenterades istället i den befintliga journalen 
på respektive enhet. Det skapade svårigheter i uppföljningen. 
7 Finns enbart tillgängligt för 2021. Under 2019 och 2020 beviljades skyddat boende som ekonomiskt bistånd.   
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Den genomsnittliga utredningstiden minskade något under 2020 men har därefter ökat i 
antal dagar under 2021. Samtidigt har antalet dagar innan ett första beslut fattas minskat 
från sju dagar 2019 till cirka två dagar under 2021.   

Intervjuade uppger att flera aktualiseringar avser rådgivande samtal8 utan att det inleds en 
utredning.  

3.1.1. Uppföljning av insatser till våldsutsatta har skett inom ramen för utvecklingsarbetet   

I diagrammet nedan presenteras en jämförelse av antalet insatser mellan åren 2019-2021. 
Under 2019 och 2020 beviljades skyddat boende som ekonomiskt bistånd. Det registrera-
des därmed inte som en insats, varför en jämförelse mellan åren inte kan göras.  

 

  

Diagram 2: Antalet pågående insatser för åren 2019-2021, kategoriserat efter skyddat boende och 
öppenvård. För båda kategorierna redovisas genomsnittligt antal genomförandedygn.  

Diagrammet visar att antalet placeringar i skyddat boende uppgår till mer än hälften av be-
slutade insatser. Inom öppenvården har antalet genomförandedygn varierat mellan åren. 
Högst antal dagar noteras för 2019.   

Relationsvåldsteamet erbjuder även information- och servicesamtal till såväl våldsutsatta 
som våldsutövare. Statistiken om servicesamtal går dock inte att hämta ut från Treserva 
utan noteras av gruppledare och behandlare. Under 2021 hade relationsvåldsteamet kon-
takt med 110 våldsutsatta. 80 av dessa var på minst 1 samtal.9 11 av dem kom på uppdrag 
från myndighetssidan (och ingår i statistiken). Resten var så kallad service (fem öppna 
samtal). Relationsvåldsteamet hade också kontakt med 20 våldsutövare. Av dessa 20 var 4 
(varav 1 ungdom) på uppdrag från myndighetssidan. Övriga var service. Av det totala anta-
let våldsutövare hade 9 (varav 1 ungdom) minst ett samtal. 

Nedan beskriver vi insatser riktade mot våldsutsatta vuxna. Uppräkningen bygger på för-
valtningens inventering i delrapport (se avsnitt 2.1.2) samt på intervjuerna.  

 Öppna insatser 

 

8 Inom enheten för öppenvård och förebyggande arbete finns relationsvåldsteamet som erbjuder stöd och be-
handling till våldsutsatta och våldsutövare. Det sker både i form av fem öppna råd och stöd samtal där perso-
nen kan välja att vara anonym biståndsbedömda behandlande insatser. 
9 Övriga kan ha stannat vid telefonkontakt.  
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• Inom enheten för öppenvård och förebyggande arbete finns relationsvåldstea-
met som erbjuder stöd och behandling till våldsutsatta och våldsutövare. Det 
sker både i form av fem öppna råd och stödsamtal där personen kan välja att 
vara anonym och biståndsbedömda behandlande insatser.  

 Skyddat boende 

• Avser en tillfällig lösning. Det finns inga skyddande boenden i Sundbyberg. Av 
skyddsskäl hade dock enbart skyddade boenden i andra kommuner använts oav-
sett.      

 Tillfälligt boende i form av vandrarhem 

• Boendeformen beviljas när boendesituationen inte går att lösa på annat sätt. 
Det kan vara så att det fattas ett beslut om att individen är tillräckligt säker för 
utflytt från ett skyddat boende men behöver flytta i avvaktan på ny lägenhet el-
ler har glapp mellan lägenheter. För att säkerställa att en person ej hamnar i en 
socialt utsatt situation kan ett tillfälligt boende beviljas.  

 Jourlägenhet genom ”Boendekedja nordväst”  

• Används främst vid längre behov av boende. Lägenheterna har en hemlig 
adress och boendet gäller högst ett år. 

 Kvalificerad kontaktperson (i enstaka fall).  

•  Avser extra stöd vid exempel myndighetskontakt eller vid placeringar 

Utöver utvecklingsarbetet där insatserna har kartlagts följs även nyckeltal upp inom ramen 
för verksamhetsuppföljningen, se avsnitt 7.   

 Förebyggande och upptäckande aktiviteter sker på flera områden 

Av Socialstyrelsens allmänna råd framgår att nämnden bör planera för hur bland annat 
vuxna ska få information om nämndens verksamhet. I arbetet bör den våldsutsattas möj-
liga behov beaktas med anledning av exempelvis risk för hedersrelaterat våld, missbruk el-
ler beroende samt ålder. Den 1 augusti 2021 infördes därtill nya bestämmelser om före-
byggande av våld i nära relation. För socialnämnden innebar förändringen bland annat att 
nämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller 
andra övergrepp ska ändra sitt beteende, se 5 kap. 11 a § SoL.  

 Informationsinsatser görs för att nå våldsutövare och våldsutsatta  

Ett av nämndens uppdrag för 2021 var ett genomföra en tvättstugekampanj i syfte att nå 
våldsutsatta i nära relationer. Kampanjen skulle anordnas tillsammans med externa aktö-
rer, exempelvis fastighetsbolag, gym och församlingar. Av tertialrapporteringen per den 
sista mars framgår att en tvättstugekampanj genomfördes tillsammans med tre fastighets-
bolag under sommaren 2020. Kvinnojouren i Sundbyberg var delaktig i arbetet. Materialet 
var översatt till sex olika språk och kan användas i kommande kampanjer.  

Kampanjen genomfördes som en informationskampanj under november 2021. Målgruppen 
var personer som är utsatta för våld samt personer som utövar våld i nära relationer. Inter-
vjuade uppger att det är svårt att komma i kontakt med våldsutövare då det är ovanligt att 
våldsutövare själva söker kontakt/hjälp hos staden. Affischer sattes upp och information 
gavs på bildskärmar med budskapet att personer med problem med ilska och svartsjuka 
ska våga söka hjälp. På stadens hemsida har information för målgruppen med kontaktupp-
gifter till relationsvåldsteamet synliggjorts särskilt. Ett utskick med affischer på sex olika 
språk riktat till våldsutsatta har gjorts till bibliotek, simhall, högstadie- och gymnasieskolor 
samt vuxenutbildning och folkhögskola, gym, församlingar och trossamfund, fritidsgårdar, 
dagliga verksamheter, träffpunkter för äldre, olika föreningar samt vårdcentraler och 
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andra vårdmottagningar inklusive barnavårds- och mödravårdscentraler och tandvårds-
mottagningar. På affischerna finns kontaktuppgifter till socialtjänst, nationella telefonlinjer 
och ideella jourer samt en QR-kod med länk till stadens sidor om våld i nära relation. Ett 
kompletterande utskick har gjorts till hyresvärdar som medverkat vid tidigare genomförd 
kampanj.  

Bostadsbolaget Förvaltaren har infört en variant av initiativet Huskurage, ”Tillsammans 
bryr vi oss”. Genom initiativet uppmuntras boende agera vid oro för att någon far illa i sitt 
hem.10 Förvaltningen ingick i referensgruppen. Vid en förnyad trapphuskampanj, som en 
del av initiativet som beskrivs ovan, har bostadsbolaget valt att använda sina egna affi-
scher. 

Socialsekreterare vid utredningsgruppen våld i nära relation, relationsvåldssamordnare 
och kommunikationsavdelningen har spelat in två filmer med fokus på "vad är våld? - våld 
är inte bara slag" och "vilken hjälp kan du få?". Filmerna har spridits på sociala medier och 
finns tillgängliga på stadens hemsida.  

Förvaltningen samverkar även i hembesöksprogram med Barnavårdscentral (BVC), öppna 
förskolan och SFI där information delges personal och besökare/deltagare. I samverkan 
med BVC Rissne deltar föräldraskapsstödjarna i det utökade hembesöksprogrammet enligt 
Rinkebymodellen. De föräldrar som får sitt första barn eller första barn i Sverige erbjuds 
sex hembesök under barnets första 15 månader. I programmet ingår information om vål-
dets konsekvenser och lagstiftning på området 

I samarbete med SFI erbjuds föräldrar på SFI att delta i föräldragruppen förälder i Sverige. 
Här ingår information om våld och lagstiftning på området. 

I samarbete i form av familjecentralsliknande arbete där barnmorskemottagningen, BVC, 
öppna förskolan och föräldraskapsstödjarna deltar, informeras både besökare och personal 
om våldets definitioner och konsekvenser samt vart de kan vända sig för att få stöd.  

I nämndens uppföljning per den sista mars 2021 noteras att det ska införas en ”panik-
knapp” på stadens informationssidor om våld i nära relation. Enligt uppföljningen ska pa-
nikknappen ta brukaren till en ny hemsida och det ska även gå att ställa in att webbhistori-
ken ska raderas. Vid granskningstillfället finns en sådan ”panikknapp” på stadens hemsida 
som rör information till målgruppen. Informationen är på svenska. Informationen som lag-
ras i datorn rensas inte per automatik men information om hur historiken rensas finns till-
gänglig vid ”panikknappen”.11   

 Förankring av gemensamma arbetssätt och rutiner inom förvalt-
ningen pågår  

Av allmänna råd (SOFS 2014:4) följer att de som arbetar med handläggning och uppfölj-
ning bör ha kunskap om våld och övergrepp av eller mot närstående samt kunna omsätta 
kunskaperna i arbetet. Personal som genomför insatser bör ha kunskap om våld och över-
grepp för att kunna uppmärksamma våldsutsatthet och se till att den utsatta får hjälp. Det 
är nämnden som ansvarar för att ledningssystemet innehåller de processer och rutiner 
som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs. Av SOFS 

 

10 Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och 
våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro 
för att någon far illa i sitt hem. Genom initiativet uppmuntras boende att knacka på, att hämta hjälp av fler 
grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänsten för att bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet i 
huset eller i grannskapet 
11 Användaren skickas till startsidan, men hemsidan finns kvar i historiken. Vilket innebär att det finns en risk 
att någon kan se att besök på panikknappen förekommit om det inte rensas manuellt. 
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2014:4 framgår av 3 kap. 9 § att insatser ska samordnas så att de inte motverkar 
varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska samtliga insatser samordnas.12   

 Utvecklingsarbetet har lett till en gemensam ansats för att upptäcka våld  

Rutiner finns att tillgå i det digitala verktyget Stratsys som används för nämndens kvali-
tetsledningssystem.13 I bilaga 5 finns en övergripande sammanställning av rutiner och 
checklistor som tillämpas vid våld i nära relation som avser vuxen. För sex av sju rutiner 
framgår att de reviderats under 2019 eller 2020. En rutin saknar angivelse.   

Vid granskningstillfället har ett arbete med att ta fram tillämpningsanvisningar utifrån So-
cialstyrelsens handbok initierats. Anvisningarna ska utgöra en praktisk vägledning för soci-
alsekreterare och bland annat omfatta hur våldsutövare ska fångas upp.   

Vid myndighetsavdelningen har det tagits fram en rutin för frågor om våld. Rutinen tydlig-
gör även i vilket skede av kontakten som frågan ska ställas. Rutinen är framtagen för de 
medarbetar som inte enbart arbetar med våld (se bilaga 4). Rutinen tydliggör tillväga-
gångssätt vid upptäckt våld. Av rutinen framgår även en checklista vid introduktion av ny-
anställda, en gemensam definition av våld i nära relation, aktuell målgrupp samt ansvars-
fördelning för gruppledare, nyckelpersoner och relationsvåldssamordnare.  Intervjuade 
uppger att beskrivet tillvägagångssätt har implementerats och tillämpas fullt ut på vuxensi-
dan och att det pågår liknande satsningar på barnsidan för att få en stärkt samverkan och 
gemensam samsyn i alla led.  

 Socialstyrelsen bedömningsmetoder tillämpas  

Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår allmänna råd i 5 kap. för utredning av våldsut-
satta. En riskbedömning ska dock alltid göras där risken för att utsättas för ytterligare våld 
ska beaktas. En standardiserad bedömningsmetod bör då användas. 

För upptäckande och handläggning av ärenden som avser våld i nära relation gällande 
vuxna, tillämpas Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder. Bedömningsme-
toderna består av tre instrument.14 Av intresse i detta avsnitt är särskilt FREDA-kortfrågor 
som utgör ett stöd för att fråga om våld i enskilda ärenden. Intervjuade uppger att det 
finns nyckelpersoner inom samtliga enheter som är utbildade i instrumentet. Av Socialsty-
relsens Öppna jämförelser 202115 framgår att instrumentet används inom ekonomiskt bi-
stånd, missbruks- och beroendevården och socialpsykiatrin. Enligt intervjuade används det 
även inom LSS-vuxen och sociala boendeteamet, men inte inom äldreomsorgen.  

Inom myndighetsavdelningen ska FREDA-kortfrågor introduceras för nyanställda i de en-
heter som har implementerat dessa. Nyckelfrågor som ska ställas vid kontakt är exempel-
vis om hen är rädd för att gå hem (se bilaga 4).   

I förvaltningens kvalitetsledningssystem finns en verksamhetsanpassad version av Social-
styrelsens FREDA-kortfrågor. Därutöver har flera av myndighetsavdelningens enheter spe-

 

12 Detta ska göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som bevitt-
nat våld. 
13 Stratsys är ett molnbaserat styrning- och ledningsverktyg för planering, genomförande och uppföljning. 
14 De tre instrumenten är 1) FREDA-kortfrågor, 2) FREDA-beskrivning, 3) FREDA-farlighetsbedömning. Hur 
FREDA-kortfrågor tillämpas inom förvaltningen utvecklas på kommande sida. 
15 Socialstyrelsens Öppna jämförelser av våld i nära relation. Resultatet omfattar socialförvaltningars arbete 

inom området och är främst baserat på en enkät som skickas ut till kommunerna. Underlaget belyser olika 
aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet inom socialtjänstens områden. Jämförelserna fokuserar framför 
allt på stöd till kvinnor och män som är utsatta för våld av närstående, men även barn som bevittnat eller ut-
satts för våld av närstående. 
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cifika rutiner för när FREDA-kortfrågor tillämpas. Det framgår även hur ofta de ska tilläm-
pas, exempelvis efter ett visst antal samtal, under utredning, vid en månatlig eller årlig 
uppföljning, alternativt vid indikation om våld.16 Antalet screeningssamtal som genomförs 
med FREDA kan hämtas ur Treserva.   

FREDA-farlighetsbedömning används av utredningsgruppen våld i nära relation och i viss 
utsträckning av mottagning vuxen och ekonomiskt bistånd. Övriga enheter har rutiner för 
att koppla på utredning våld i nära relation för att en riskbedömning ska kunna komma till 
stånd vid upptäckt våld, se avsnitt 5.4.   

Socialstyrelsen har inte tagit fram särskilt bedömningsstöd för hanteringen av hedersrela-
terat våld men hänvisar på sin hemsida till vägledningen PATRIARK, en guide i tre delar för 
bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld. PATRIARK är avsett att möjlig-
göra bättre riskbedömningar i ärenden där det förekommer hedersrelaterat våld och för-
tryck. Utbildningen i bedömningsinstrumentet PATRIARK har anordnats för medarbetare 
inom myndighetsavdelningen. Intervjuade uppger skilda beskrivningar kring om bedöm-
ningsinstrumentet används eller inte. Av mottagna rutiner framgår inte hänvisningar till 
PATRIARK i likhet med de som noteras för när FREDA-instrumenten ska tillämpas. Av de 
rutiner vi granskat framgår det dock att vid hedersrelaterat våld och förtryck behöver 
FREDA-farlighetsbedömning kompletteras med frågor om ytterligare riskfaktorer samt kan 
med fördel kompletteras med en nätverkskarta för att kartlägga vilka personer som utgör 
hot och vilka som kan vara ett skydd.  

 Det finns utsedda nyckelpersoner för att främja kompetensutvecklingen   

Av Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2021 framgår att staden inte har en aktuell samlad 
plan för handläggarnas kompetensutveckling. Intervjuade uppger dock att det har skett en 
kompetensinventering inom myndighetsavdelningen som bland annat resulterat i intro-
duktionsplaner. Det har till exempel genomförts grundutbildningar om våld i nära relation 
för handläggare som utreder barn som har utsatts för eller bevittnat våld av närstående 
samt vuxna som har utsatts för våld av närstående.  

Följande grundutbildningar om våld är tillgängliga för alla medarbetare inom social- och ar-
betsmarknadsförvaltningen. Två av dessa är obligatoriska för vissa medarbetare.  

 Våld i nära relation 
Utbildningen anordnas internt under en heldag och bygger på Nationellt centrum 
för kvinnofrids webbutbildning om våld i nära relation. Den berör våldsbegrepp och 
våldsformer, våldets uttryck samt konsekvenser för barn och vuxna.  

o Av underlaget framgår att utbildningen är tillgänglig för alla medarbetare 
inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen och obligatorisk inom myn-
dighetsavdelningen.  

o Intervjuade uppger att alla medarbetare ska gå grundutbildningen. Att få 
med medarbetare vid avdelningen funktionshinder och arbetsmarknad/in-
tegration som organisatoriskt finns vid avdelningen vuxenutbildning, arbets-
marknad och integration är ett utvecklingsområde. Vid granskningstillfället 
finns det utsedda nyckelpersoner inom vuxenutbildningsverksamheten och 
inom arbetet med arbetsmarknadsåtgärder.  

 Våld mot barn 

 

16 Det omfattar enheten för funktionsnedsatta, enheten för ekonomiskt bistånd, mottagningsenheten och en-
heten för beroende och socialpsykiatri.  
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Utbildningen anordnas internt under en heldag och bygger delvis på Barnfrids web-
butbildning om våld mot barn. Den ger kunskap om olika former av våld mot barn, 
konsekvenser och socialtjänstens skyldigheter.  

o Utbildningen är obligatorisk för nyanställda inom barn och ungdom på myn-
dighetsavdelningen under deras första anställningsår. 

 Hedersrelaterat våld och förtryck  
Utbildningen anordnas av resurscentrumet Origo17 och ger grundkunskaper om he-
dersrelaterat våld och förtryck.  

o Utbildningen är tillgänglig för alla medarbetare inom social- och arbets-
marknadsförvaltningen, men obligatorisk för medarbetare som arbetar med 
barn och ungdom på myndighetsavdelningen.  

Under 2020 och 2021 har medarbetare vid förvaltningen deltagit i den nationella kam-
panjen ”En vecka fri från våld”. Målet är att synliggöra och öka kunskapen om relations-
våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Under november månad anordnades sju 
tillfällen regionalt med externa föreläsare. Ytterligare fyra utbildningspass anordnades av 
samordningsförbundet Samsund18, där även Kvinnojouren och Stjärnjouren anordnar pass. 
Samtliga medarbetare har en möjlighet att anmäla sig till föreläsningspass som berör olika 
typer av våldsproblematik.  

Via relationsvåldssamordnare sker utskick och information om utbildningar av nyckelperso-
nerna i respektive verksamheter. Där det finns utsedda nyckelpersoner som aktivt driver 
frågan beskrivs medarbetare medverka i högre grad. Internt inom förvaltningen har det 
inom vissa avdelningar diskuterats att internutbildningarna inte är anpassade för deras 
målgrupper.  

Ytterst är det enhetscheferna som ansvarar för att personalen har adekvat utbildning, följa 
upp antalet genomförda FREDA-kortfrågor samt se till att teamen har tillräckligt med stöd 
för att kunna följa rutinerna och säkerställa att de efterlevs.  

 Särskilda socialsekreterare utreder och följer upp våld i nära relation   

Anmälan om våld kan inkomma på flera sätt. Det kan inkomma direkt till mottagningen via 
ansökan över telefon eller via mottagningens jour. Ärenden kan också inkomma via en oro-
sanmälan19, via en anmälan från polis eller då en handläggare vid en annan enhet eller av-
delning upptäcker att det rör våld i nära relation. Rutinen vid inkommen ansökan eller an-
mälan i ärenden som gäller våld i nära relation (via mottagning) tydliggör även ärendehan-
tering för våldsutsatta utan respektive med barn, se bilaga 5.  

Det är utredningsgruppen våld i nära relation som utreder alla ärenden inom våld i nära re-
lation vuxna. Teamet består av tre medarbetare vilket uppges möta aktuellt behov. Aktuali-
seringar kan göras av andra enheter och föras över till utredningsgruppen. Det sker då en 
överlämning till gruppledare via verksamhetssystemet. Vid akuta ärenden initieras direkt-
kontakt med utredningsgruppen för samhandläggning. 

Vid det första samtalet sker en förhandsbedömning av behov av skydd. Socialsekreterare 
vid våld i nära relation tillämpar FREDA-farlighetsbedömning för att bedöma akut behov av 

 

17 Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Origo är ett samarbete mellan Region 
Stockholm, Stockholms läns kommuner och Polismyndigheten. Origo arbetar med att unga i Stockholms län, 
som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, ska få stöd, hjälp och vägledning. Origo stöttar också yrkes-
verksamma som möter unga som lever med hedersnormer. 
18 Samordningsförbundet Samsund är samverkan mellan: Sundbybergs stad, Upplands-Bro kommun, Region 
Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan  
19 Orosanmälan för barn enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen  
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skydd eller om det ska hanteras med samtal/behandlande. Skyddsbedömningen genomförs 
löpande under hela utredningens gång. 

Vid behov av akuta insatser i form av skyddat eller tillfälligt boende i samband med relat-
ionsvåld kan beslut tas av socialsekreterare inom samtliga myndighetsutövande enheter.20 
I praktiken är det utredningsgrupp våld i nära relation som fattar beslut. Tidigare registre-
rades placering vid skyddat boende som ekonomiskt bistånd. Det registreras sedan januari 
2021 som en insats (vilket påverkade statistiken i avsnitt 3).  

5.4.1. Det finns olika typer av samverkan vid utredning och samordning av insatser  

Om det gäller en familj med barn medverkar representanter för barnenheten eller ungdom-
senheten tillsammans med socialsekreterare från utredning våld i nära relation. Vid behov 
genomförs möten där representanter från olika enheter deltar i syfte att samordna insat-
ser.   

Intervjuade ger exempel på ärenden där en förälder tackar nej till insatsen skyddat boende 
men där exempelvis ungdomsenheten bedömer att det krävs anpassade insatser till famil-
jen. Om en brukare är aktuell vid en annan enhet inom förvaltningen sker alltid en avstäm-
ning med brukaren. Det kan även röra sig om en förälder till ett barn där våld i nära relat-
ion misstänks. Individen ska alltid informeras om det stöd den enskilde kan få. Om den 
denne tackar nej ska personalen fortsätta motivera och prata om våldet igen eller erbjuda 
andra stödfunktioner som exempelvis fem anonyma samtal med relationsvåldsteamet eller 
att ta kontakt med kvinnojour.   

Av förvaltningens delrapporter, se avsnitt 2.1.2 ovan, framgår att det tidigare har det fö-
rekommit tillfällen då insatserna för olika individer inom samma familj har krockat. I prakti-
ken innebar det exempelvis att en kvinna med skyddsbehov (men som hade tackat nej till 
skyddat boende) hamnade i ett gemensamt möte med våldsutövaren, som också är ungdo-
mens vårdnadshavare. Vid granskningstillfället beskrivs vikten av samordning ha uppmärk-
sammats och det finns en bättre samsyn även om ett fortsatt arbete bedrivs för en ökad 
samverkan.  

Vid intervju med kvinnojour21 framkommer generella synpunkter avseende utredningsar-
bete i kommuner och hur det påverkar de våldsutsatta. Det beskrivs vara av vikt att det 
finns en god kännedom inom alla enheter om förekomst av våld. Uppfattningen är att kvin-
nor upplevs ha ett högre skyddsbehov än vad behovsbedömningen anger. Vid kontakt med 
kvinnojour kan kvinnorna dock vara anonyma, vilket är positivt då en del kvinnor är rädda 
för de eventuella följderna som myndighetskontakten kan innebära. Eftersom kontakten 
kan vara helt anonym är det dock svårt att avgränsa noterade uppfattningar till stadens ar-
bete. 

5.4.2. Individuppföljning   

Tidigare hanterades den enskilda uppföljningen enbart inom ramen för ekonomiskt bistånd. 
Av delrapporter framgår att en konsekvens av detta var att våldsutsattheten inte utreddes 
eller följdes upp i enlighet med föreskrifter och allmänna råd. Uppföljning av enskilda ären-
den sker numera av utredning våld i nära relation för att fånga upp detta.  

Av delrapporterna framgår vidare att den våldsutsattas situation tidigare följdes upp nog-
grant i början men att en långsiktig uppföljning var ovanligare. I de nuvarande rutinerna 
framgår det hur uppföljning av det individuella ärendet sker efter att uppdrag lämnats till 

 

20 Socialsekreterare beslutar om ekonomiskt bistånd och insatser för vuxna, se avsnitt 11-12. 
21 Kvinnojouren i Sundbybergs stad har inget skyddat boende.  
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relationsvåldsteam, likaså gällande uppföljning vid boende och hur länge ett ärende om 
våld i nära relation ska vara öppet i verksamhetsstödet Treserva.  

Uppdragsmallar för olika typer av insatser tydliggör frekvens och omfattning av uppfölj-
ningen.  Av uppdragsmall till relationsvåldsteam framgår att uppföljning ska ske efter fem 
veckor och därefter var tredje månad om inget annat behov framkommer. Om annat behov 
framkommer förväntas återkoppling till socialsekreterare ske vid behov.  

Vid insats med kontaktperson sker uppföljning av kontaktpersoninsatsen en gång i måna-
den. En månadsvis skriftlig rapport ska överlämnas.  

Vid insats skyddat boende uppger intervjuade att ansvarig socialsekreterare som regel tar 
kontakt samma dag som placering sker och att det därefter sker en tät uppföljning. Av upp-
dragsmall skyddat boende framgår att boendet förväntas överlämna skriftliga måndags-
rapporter till ansvarig socialsekreterare. Det ska framgå aktuell situation, händelser under 
placering samt boendepersonals bedömning av nuvarande läge. Boendet förväntas skynd-
samt återkoppla till socialsekreterare under placeringsperioden om det händer något eller 
om de får information som påverkar skyddsbehov/hotbild eller personens mående.  

 Den kommunövergripande samverkan bör tydliggöras    

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda inom social-
tjänstens område får det stöd och den hjälp de behöver.22 Socialnämnden ska verka för att 
barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden samt bedriva förebyggande 
arbete för att förhindra att de far illa. Nämnden ska i dessa frågor samverka med andra be-
rörda.  

 Den politiska styrningen gällande samverkan är spretig    

Av kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2021 framgår att en strategi för hållbar utveckl-

ing för staden remitteras till samtliga nämnder. Strategin är en del i stadens arbete utifrån 

Agenda 2030 där ett av delmålen är att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och 

flickor. Vid granskningstillfället är ärendet inte färdigbehandlat. Ansvaret för ledning, styr-

ning och uppföljning av strategin i tjänstemannaorganisationen är centralt placerat vid 

ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen.  

Därtill finns det ett kommunövergripande brottsförebyggande råd.23 Rådets ska verka för 
att möta kommunstyrelsens ansvar för kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, vilket 
bland annat omfattar uppföljning av brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. 
Det finns en central trygghetssamordnare för stadsövergripande trygghetsfrågor.  

I nämndens tidigare handlingsplan mot våld i nära relation (2018-2020) var ett av målen 
att social- och arbetsmarknadsförvaltningen skulle initiera och delta i ett strukturerat stra-
tegiskt stadsövergripande samarbete med övriga förvaltningar kring våldsprevention och 
våld i nära relationer. Målet uppfylldes inte. Vid uppföljning av tidigare handlingsplan besk-
rivs det bero på att det fanns ett behov av en mer strategisk och övergripande kommunal 
nivå och att det enbart fanns mandat att genomföra aktiviteter inom förvaltningen. Målet 
återfinns inte i den aktuella handlingsplanen.  

Vid framtagande av den nu gällande handlingsplanen (2021-2023) uppger intervjuade att 
det har genomförts försök att hitta nya vägar och former för en stärkt samverkan inom 

 

22 Exempel på sådan tvingande reglering utgör bestämmelserna om rätten till bistånd enligt 4 kap. samt om 
skydd för underåriga i 6 kap.  
23 Enligt särskild Instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd. Fastställd av kommunstyrelsen 
den 14 september 2020, § 167, och gäller från och med den 17 september 2020.  
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staden genom de etablerade forum som finns. Det finns flera gemensamma forum för sam-
verkan i staden. Flera av dessa beskrivs drivas utifrån medarbetares engagemang och inte 
utifrån ett politiskt uppdrag.  

Intervjuade uppger därtill att de inte har blivit inbjudna till gemensamma träffar med fokus 
på stadsövergripande åtgärder på granskningsområdet. En uppföljning av förvaltningens 
arbete uppges inte heller ha skett. Det beskrivs ha varit svårare att få en systematik i sam-
ordningen med andra förvaltningar i staden, även om representanter deltar i gemensamma 
nätverk. 

 Det finns flera samverkansforum 

Nedan framgår samverkansforum:   

 Förvaltningsnätverk för våld i nära relation. Relationsvåldssamordnare och nyckel-
personer i verksamheterna träffas tre gånger per år. Nätverket tar bland annat 
fram fördjupningsmaterial på området. Detta omfattar såväl våld i nära relation 
som hedersrelaterat våld och förtryck.24     

 Relationsvåldssamordnare, socialsekreterare, Sundbybergs kvinnojour och Stjärn-
jour anordnar samverkansforum där polis, kommunala bostadsbolaget, vården, För-
säkringskassan, brottsofferjour och socialjour medverkar. Intervjuade uppger att 
forumet möjliggör en lägesrapport för de olika områdena.  

 Nätverk för kvinnofridssamordnare/ relationsvåldssamordnare i nordväst-kommu-
nerna samverkar kring verksamhetsfrågor och utvecklingsfrågor och har gemen-
samt arrangerat En månad fri från våld samt andra utbildnings- och samverkans-
satsningar.  

 Staden ingår i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid tillsammans med Läns-
styrelsen i Stockholm, Polismyndigheten, Kriminalvården, Region Stockholm, Stock-
holms stad och länets övriga 25 kommuner samt Storstockholm.  

Därtill har biståndshandläggare inom äldreförvaltningen erhållit utbildning samt konsultat-
ion från social- och arbetsmarknadsförvaltningen i våldsärenden. De har även deltagit i 
social- och arbetsmarknadsförvaltningens samverkansnätverk för våld i nära relation. 

För arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har en arbetsgrupp etablerats vid 
granskningstillfället. Det finns en styrgrupp för arbetet, Fokus Barn och unga, där förvalt-
ningschefer för social- och arbetsmarknadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen ingår. Arbetsgruppen består av medarbetare från 
samma förvaltningar. De ska bland annat inventera arbetet i förvaltningarna och lägga 
fram förslag på insatser. Fokus ska avse det förebyggande arbetet.   

 Uppföljning sker på flera nivåer  

Enligt kommunallagen ansvarar nämnden för att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrsignaler och gällande föreskrifter 
för verksamheten. Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår att det är nämnden som ska 
fastställa mål för arbetet och beskriva när och hur målen ska uppnås. I de fall 
genomförandet av insatser överlämnats till någon annan ska nämnden fastställa hur 
kontroll och uppföljning av sådan verksamhet ska göras. 

 

24 Därutöver även om prostitution, sex mot ersättning och människohandel.  
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 Nämndens uppföljning sker primärt inom ramen för tertialrapporteringen   

I nämndens återrapportering av föregående handlingsplan för 2018-2020 lämnas uppfölj-
ning på aktivitetsnivå för respektive fokusområde. För de fokusområden som omfattat en 
analys och jämförelse med andra kommuner lämnas information om att arbetet sker konti-
nuerligt samt i vilka forum detta sker. Resultatet av jämförelserna framgår inte. Jämförel-
ser med andra kommuner noteras dock i förvaltningens delrapporter för det pågående ut-
vecklingsarbetet. Innehållet lyfts fram i korthet i såväl handlingsplan som tertialrapporter.  

Uppföljning av nämndens mått till nämndmålet rörande trygghet i hem- och offentligmiljö 
(se avsnitt 2.1) sker i samband med årsbokslutet. Av tertialrapport per den sista mars och 
augusti 2021 framgår dock information om åtgärder på området. Bland annat noteras 
framtagande och implementering av den nya handlingsplanen. Därtill information om att 
flera enheter har implementerat FREDA kortfrågor för att fånga upp och erbjuda stöd till 
våldsutsatta. Slutligen noteras stadens medverkan i samverkansprojektet Kompotten där 
syftet är att erbjuda en bostad till våldsutsatta individer där hotbilden är så pass allvarlig 
att individen behöver flytta från hemkommunen.  

Hedersrelaterat våld framgår som utvecklingsarbete i nämndens tertialrapport per den 
sista mars 2021. Medarbetare inom mottagningsenheten har deltagit i en internutbildning 
inom hedersnormer samt hedersrelaterat våld och förtryck. I tertialrapport per den sista 
augusti 2021 framgår det vidare att det pågår ett utvecklingsarbete kring FREDA-kortfrå-
gor för att fler enheter ska ha kunskapen om hur man använder instrumentet och för att 
kunna fånga upp våld och erbjuda stöd.  

För noterade risker i nämndens internkontrollplan för 2022–2023, vilka avser samtliga en-
heter inom avdelningen, har en implementeringsplan för rutiner i kvalitetsledningssyste-
met i Stratsys tagits fram. En kartläggning rörande risken för att brukares behov inte sam-
ordnas pågår vid granskningstillfället. Se avsnitt 7.2 för förvaltningens egenkontroller 
kopplade till våld i nära relation.   

I enlighet med fullmäktiges tilläggsuppdrag till nämnden skulle ett avtal om Idéburet part-
nerskap (IOP) ingås med Kvinnojouren i Sundbyberg. Det skulle ske inom beslutad bud-
getram. I nämndens tertialrapport per den sista mars 2021 framgår att en dialog har förts 
i syfte att upprätta ett IOP-avtal. Då tilläggsuppdrag inte får vara kostnadsdrivande saknas 
ekonomiskt utrymme att erbjuda mer än det belopp som Kvinnojouren skulle kunna få i för-
eningsstöd. Eftersom ett IOP-avtal skulle omfatta ett långsiktigt kostnadsdrivande åta-
gande för nämnden och enbart ett kortsiktigt ekonomiskt stöd kunde erbjudas ingicks inget 
avtal. Kvinnojouren erhöll istället föreningsstöd för 2021.  

Vid granskningstillfället är det inte tydliggjort hur samverkan med kvinnojouren i Sundby-
berg ska ske framgent.25 Kvinnojouren deltar i flera av stadens nätverk och det har genom-
förts gemensamma behovsinventeringar. Intervjuade vid förvaltningen uppger att de hän-
visar till kvinnojouren för exempelvis stödsamtal. Enligt intervjuade och nämndens uppfölj-
ning ska dialogen fortgå för ett möjligt partnerskap under 2022. Det är dock avhängigt 
nämndens ekonomiska ramar.   

Slutligen följer nämnden upp genomsnittlig kostnad per insats i skyddat boende. Nedan 
redovisas innehållet i tertialrapporterna. 

 

25 Kvinnojouren har en öppen kvällsjour fyra gånger i veckan. Volontärer finns då tillgängliga per chatt, telefon 
och mejl jourtelefon varje onsdag kl 18-21. 



21 

Utfallet i tertialrapport per den sista mars är 132 tkr/insats, att jämföra med 136 tkr vid 
samma tidpunkt 2020. Kostnaden för januari-april har minskat jämfört med 2020, men an-
talet hushåll har ökat.26 I tertialrapport per den sista augusti noteras dock att kostnaderna 
har ökat något vid jämförelse mellan åren. Utfallet motsvarar en genomsnittlig kostnad om 
183 tkr, att jämföra med 164 tkr för samma period 2020.27 Antalet hushåll beskrivs för 
denna period ha minskat mellan åren, men kostnaden ökat. Anledningen till den ökade 
kostnaden beskrivs i rapporten bero på att placeringar under 2021 har bestått av större 
barnfamiljer.  

I båda tertialrapporterna inkluderas totala kostnader för skyddat boende vid nämndens 
ekonomiska analys och jämförelse mellan åren 2017-2021. För perioden januari – april år 
2021 uppgick kostnaderna till 1,6 mnkr, vilket kan jämföras med samma period 2020 där 
kostnaderna var 2,7 mnkr. Det är alltså en minskning från 2020, men en ökning vid jämfö-
relse med kostnaderna 2019 som uppgick till 0,9 mnkr. Motsvarande redovisning framgår 
inte av tertialrapport per den sista augusti, men kostnaderna för skyddat boende uppges 
ligga stabilt och beräknas vara inom budgetramen.  

Vid faktakontrollen problematiseras jämförelsekostnaderna för skyddat boende i tertialrap-
porterna ovan. Detta då budgeten för skyddat boende tidigare fanns vid ekonomiskt bi-
stånd. Innan 2021 gick det att få fram totalkostnad och antal, men underlaget uppges ha 
varit missvisande. Det noteras att några beslut var felaktigt registrerade eller omfattade 
mer än skyddat boende och exempelvis avsåg matkostnader eller fakturor från tidigare år 
vilket har skapat en eftersläpning i systemet. Därför beskrivs det totala antalet under 2020 
inte motsvara det faktiskt antalet som uppges vara lägre. Detta har noterats vid en manuell 
jämförelse utifrån placeringssekreterarens uppföljningar. Den manuella jämförelsen visar 
att kostnaderna egentligen var högre för 2020. Från och med underlaget för 2021 ska det 
finnas en mer detaljerad följsamhet.    

 Verksamhetsuppföljningen omfattar uppföljning av insatser  

Gruppledare har ärendedragning med teamen veckovis och då drar socialsekreterare ären-
den med olika frågeställningar utifrån aktuell situation för aktuell status i ärendet, vilken 
socialsekreterare som medverkat och vad som skett. Därtill sker en översyn av inflöde av 
aktualisering och utredningstider löpande inom ramen för verksamhetsuppföljningen vilket 
framgår av enhetschefs verksamhetsuppföljning i Stratsys.   

Samtliga enheter har utöver nämndens internkontrollplan tagit fram egenkontroller vilka 
rapporteras i kvalitetsledningssystemet Stratsys. Egenkontrollerna är kopplade till de egna 
enheterna och syns inte på övergripande nivå. För våld i nära relation noteras två risker 
kopplat till processerna; att beslut om skyddat boende läggs in enligt delegation samt att 
information sekretessmarkeras innan det lämnas ut till familjerätten. Båda riskerna är åt-
gärdade och rutiner har tydliggjorts.   

På enhetsnivå sker möten månadsvis med enhetschef för mottagningen, placeringssekre-
terare, socialsekreterare och gruppledare i forum där exempelvis genomsnittlig längd, hus-
hållstyper och olika typer av insatser analyseras. Därtill omfattar det pågående utveckl-
ingsarbetet som nämnts i tidigare avsnitt en kartläggning av beslutade insatser.  

 

26 Under perioden januari till april beviljades 12 hushåll skyddat boende. Motsvarande siffra var 9 hushåll för 
samma period 2020.  
27 Enligt T2 2020 var den genomsnittliga kostnaden 150 tkr. Variation sett till utfallet beskrivs bero på att det 
saknades fakturor som inte hade bokförts men som avsåg även perioden januari-augusti 2020. Dessa har lagts 
till i den genomsnittliga kostnaden för jämförelse ovan.  
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Utöver den uppföljning som sker av individärenden (se avsnitt 5.4) finns det sedan januari 
2021 en permanent inrättad funktion för att kvalitetssäkra insatserna kopplade till skydds-
behov.28 Dessa omfattar skyddade boende, vilka överlämnats till extern utförare (se ne-
dan).  

7.2.1. Andra aktörers insatser   

Den insats som överlämnas29 är primärt placering vid skyddat boende. Eftersom ramavtal 
saknas med skyddade boenden görs upphandling endast av enskilda platser. Att ramavtal 
inte används motiveras av sekretesskäl i syfte att skydda vilka boende som används. Vid 
förvaltningens inventering (avsnitt 2.1.2) noterades att kvinnojourernas avtalsmallar till-
lämpades. Tillämpningen av olika avtal försvårade förvaltningens möjlighet att få kontroll 
över avtalsinnehållet. Sedan september 2019 har en ny avtalsmall skapats via Kvalitets-
kansliet, som används vid direktupphandling av skyddat boende för att tillförsäkra rättssä-
kerhet och minska kostnader genom kortare uppsägningstider. 

Intervjuade uppger att de personer som är placerade på skyddade boenden ofta får mycket 
stöd på boendet, men att kvaliteten i stödet växlar mellan olika boenden. För att kunna till-
godose brukares individuella behov vid en skyndsam direktupphandling har information om 
varje utförare som har använts sammanställts i en pärm samt i en Excelfil. Uppföljning av 
insatser gör placeringssekreterare tillsammans med socialsekreterare för att förlänga avtal 
eller byta leverantör.  

Den nya rutinen kring direktupphandling innebär att: 

 Tre lämpliga leverantörer kontaktas 
 Kreditupplysning utförs samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

gällande tillstånd30 och eventuella klagomål 
 Barnperspektivet ska beaktas genom att jämföra leverantörernas resurser för skol-

undervisning och fritidssysselsättning 
 Offerter tas in för att jämföra dygnskostnader och innehåll av tjänster 

Av nämndens uppföljningsplan för 2021 framgår att samtliga direktupphandlade skyddade 
boenden ska följas upp via en enkät. Uppföljning ska ske i samband med årsbokslutet.   

För avtalsuppföljning i övrigt tillämpas som regel platsbesök. Vid platsbesök används ge-
mensamma mallar som täcker in följande fokusområden:  

 Ledning och personal  
 Arbetssätt  
 Dokumentation  
 Kvalitetsledningssystem  
 Lokaler  

De enkätuppföljningar som tillämpas är inte lika omfattande som platsbesöken. Istället om-
fattar de något av fokusområdena ovan. I enlighet med nämndens uppföljningsplan ska för-
valtningen dokumentera och återkoppla om eventuella brister till utföraren. Skyddade bo-
enden skulle enligt plan följas upp i samband med tertialrapporten per den sista mars, men 
av tertialrapporten framgår inte uppföljning av skyddade boenden. Det framgår dock att 
nämnden bedöms kunna genomföra uppföljning av utförare enligt plan 2021. Uppföljning 

 

28 Inrättades initialt som en projekttjänst under september 2020.  
29 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 i enlighet med 3 
kap. 3 § SOFS 2014:4. 
30 Skyddat boende är inte tillståndspliktigt enligt nuvarande lagstiftning 
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av skyddade boenden framgår inte heller av delårsbokslutet. Vid faktakontrollen framkom-
mer att anledningen till att uppföljningen inte framgår av nämndens uppföljning är att det 
vid möte med placeringssekreterare noterades att det hade gjorts omfattande uppfölj-
ningar av skyddade boenden innan årsskiftet 2020/2021. Uppföljningar har därmed enligt 
uppgift skett och finns att tillgå hos placeringssekreterare.     

Det är placeringssekreterare som följer upp aktuella kvinnojourer och skyddade boenden.  
Länsstyrelsens checklista för uppföljning av skyddade boenden tillämpas. 31  Den omfattar 
flera kvalitetskrav såsom skyddsnivå, personalens utbildning, aktiviteter för barn och för-
skole/skolplats. Innehållet sammanställs i en gemensam fil som uppdateras löpande. Det 
har funnits vissa svårigheter i att få informationen från flera boenden. På sikt ska listan un-
derlätta val av boende för socialsekreterare. En egen checklista har skapats utifrån Läns-
styrelsens. Checklistan har använts under telefonintervjuer med personal från ca 20 olika 
skyddade boenden i Sverige. 

Vid granskningstillfället saknar nämnden aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i 
skyddat boende, vi noterar dock att det är en av faktorerna som framgår av placeringssek-
reterares checklista enligt ovan. Det framgår även som en aktivitet i aktuell handlingsplan 
för arbetet.   

 Svar på revisionsfrågor 

Fråga Svar  

I vilken utsträckning bedriver 
nämnden ett ändamålsenligt fö-
rebyggande arbete mot våld i 
nära relationer?    

I viss utsträckning. 

Flera förebyggande insatser sker i samverkan internt och ex-
ternt. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen har det 
yttersta ansvaret för att enskilda inom kommunens område 
får det stöd och den hjälp de behöver. Nämnden ska i dessa 
frågor samverka med andra berörda. Vi noterar att arbetet 
till viss del beskrivs vara avhängigt av medarbetares initiativ 
vilket ökar risken för personbundenhet. Här bör tydliga for-
mer upprättas för hur arbetet ska ske stadsövergripande. 
Detta menar vi är av vikt för att få genomslag i arbetet. 

I den planering som sker för hur information om nämndens 
verksamhet ska delges kommuninvånarna framgår insatser 
till såväl våldsutsatta som våldsutövare, vilket är positivt. 
Därtill finns informationen tillgänglig på flera språk och vid 
flera verksamheter och bostadsbolag i staden genom årliga 
kampanjer.   

Finns aktuella kartläggningar och 
analyser av förekomsten av våld i 
nära relationer?  

I viss utsträckning.  

Det finns sammanställningar och kartläggningar av aktuali-

serade våldsärenden och insatser. Inom ramen för gransk-

ningen har det noterats att det förekommit svårigheter i jäm-

förelser av underlaget med tidigare år. Detta har reviderats 

 

31 Det är en uppföljningsmall som omfattar: Driftform, Del av Sverige, Skyddsnivå/skalskydd, Lokaler (Lägen-
het/kollektivt), Bemanning (dag/natt/dygnet runt), Specifik målgrupp, Personalens utbildning, Personalens 
språkkompetens, Stödinsatser/metoder, Stödperson vid rättegång/vårdnadstvist, tar emot barn (kön/ålder), 
Stödsamtal/krissamtal för barn, Aktiviteter för barn, Förskole-/skolplats, Föräldrastöd. Handikappanpassning, 
Tillgodose allergier/specialkost, Missbruk (tar emot påverkade personer), Tar emot husdjur och övrigt. 
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under granskningstillfället och möjliggör en mer korrekt upp-

följning framgent, vilket är positivt då det utgör grunden för 

nämndens uppföljning av nyckeltal.  

Utöver individ- och verksamhetsuppföljning samverkar för-

valtningen därtill i flera nätverk med andra aktörer för en ny-

anserad bild av förekomsten av våld i staden, vilket är posi-

tivt. 

I viken utsträckning finns etable-
rade rutiner och arbetssätt för 
att upptäcka våld i nära relat-
ioner samt för att utreda behov 
och erbjuda ändamålsenligt 
stöd?  

I stor utsträckning.  

Av Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2021 framgår att sta-
den inte har en samlad plan för handläggarnas kompetensut-
veckling. Det genomförs dock grundutbildningar om våld i 
nära relation som är tillgängliga för samtliga medarbetare 
och i nämndens kvalitetsledningssystem finns rutiner och 
stödmaterial att tillgå.  

En inventering och kartläggning av rutiner har skett inom ra-
men för det utvecklingsarbete som pågår. Vid myndighetsav-
delningen har det tagits fram en rutin för frågor om våld. Ru-
tinen tydliggör i vilka skeden frågorna ska ställas och är an-
passad för de medarbetar som inte enbart arbetar med våld. 
Rutinen tydliggör tillvägagångssätt vid upptäckt våld. Av ruti-
nen framgår även en checklista vid introduktion av nyan-
ställda, en gemensam definition av våld i nära relation, aktu-
ell målgrupp samt ansvarsfördelning för gruppledare, nyckel-
personer och relationsvåldssamordnare.  Intervjuade uppger 
att beskrivet tillvägagångssätt har implementerats och tilläm-
pas fullt ut på vuxensidan och att det pågår liknande sats-
ningar på barnsidan för att få en stärkt samverkan och ge-
mensam samsyn i alla led. 

Intervjuade uppger skilda beskrivningar kring om bedöm-
ningsstödet PATRIARK används eller inte. Av mottagna ruti-
ner framgår inte hänvisningar till PATRIARK i likhet med de 
som noteras för när FREDA-instrumenten ska tillämpas. Av 
de rutiner vi granskat framgår det dock att vid hedersrelate-
rat våld och förtryck behöver FREDA-farlighetsbedömning 
kompletteras med frågor om ytterligare riskfaktorer samt kan 
med fördel kompletteras med en nätverkskarta för att kart-
lägga vilka personer som utgör hot och vilka som kan vara ett 
skydd.  

I vilken utsträckning finns funge-
rande former för samverkan 
inom kommunen och mellan kom-
munen och civilsamhället avse-
ende arbetet mot våld i nära re-
lationer?  

I viss utsträckning. 

Samverkan sker i flera led, såväl inom socialtjänsten som i fo-
rumform som i kampanjinsatser, vilket är positivt. Här ingår 
såväl interna som externa aktörer.  

Flera kampanjinsatser har initierats brett med till exempel bo-
stadsbolag och bibliotek. I granskningen noteras ett behov av 
en tydligare stadsövergripande samverkan (se svar under 
fråga 1).  

En av nämndens noterade risker är att brukares behov inte 
samordnas. En kartläggning pågår vid granskningstillfället för 
att identifiera inom vilka områden bristerna finns. Vikten av 
samordning beskrivs ha uppmärksammats särskilt och är ett 
område där det finns en bättre samsyn även om ett arbete 
fortsatt bedrivs för en ökad samverkan inom förvaltningen.  
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I vilken utsträckning sker uppfölj-
ning och utvärdering av arbetet 
mot våld i nära relationer? 

I enskilda fall, på aggregerad nivå 
samt av olika aktörers insatser? 

I stor utsträckning. 

Nämndens mål, handlingsplaner och förvaltningens pågående 
utvecklingsarbete speglar varandra på olika nivåer, vilket 
möjliggör en tämligen omfattande uppföljning på området.  

Uppföljning av individärenden har skärpts sedan dessa flytta-
des från ekonomiskt bistånd. Vidare har ett arbete pågått för 
att kvalitetssäkra skyddade boenden, vilket är positivt. Nämn-
den bör fortsatt prioritera detta arbete. Vid granskningstill-
fället noteras att uppföljning av skyddade boenden inte skett 
enligt nämndens uppföljningsplan (vid T1). Vid faktakontrol-
len tydliggörs dock att uppföljning har skett.    

Därtill noterar vi att det saknas IOP-avtal med kvinnojour som 
var ett av fullmäktiges uppdrag till nämnden. Detta menar vi 
försvårar möjligheten till långsiktiga insatser och till en syste-
matisk uppföljning av insatserna. 

Sundbybergs stad  

 

Tijana Sutalo  Anders Hellqvist  
Verksamhetsrevisor  Kvalitetssäkrare 
  Certifierad kommunal yrkesrevisor 
EY   EY     
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Bilaga 1  Källförteckning 

Medverkande 
 Biträdande förvaltningschef och avdelningschef   
 Relationsvåldssamordnare  
 Gruppledare inom mottagningsenheten för teamen:  

o Mottagning barn och ungdom  
o Utredning våld i nära relation 

 Gruppledare inom öppenvården för arbetsteamen:  
o Relationsvåldsteamet  
o Föräldraskapsstödjarna 

 Gruppledare inom ungdomsenheten 
 Gruppledare inom ungdomsenheten 
 Representant för kvinnojour  

Underlag  
 Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023, Fastställd av kommunfullmäk-

tige den 4 november 2020.  
 Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden, Antagen av kommunfullmäktige 

den 18 november 2018.  
 Delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbybergs stad, senast 

reviderad den 26 maj 2021   
 Verksamhetsplan med budget och internkontrollplan 2021 med plan för 2022-2023, 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  
 Risk- och väsentlighetsanalys 2021, Social- och arbetsmarknadsnämnden  
 Uppföljningsplan 20201, Bilaga till Verksamhetsplan 2021  
 Tertialrapport 1 med helårsprognos 2021, Social- och arbetsmarknadsnämnden  
 Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2021, Social- och arbetsmarknadsnämnden  
 Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 
 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och 

förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2021 – 2023, An-
tagen av social- och arbetsmarknadsnämnden den 22 juni 2021.   

 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och 
förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2018 – 2020 

o Återrapportering av handlingsplan 2018-2020 
 Rutin Boendefrågor inom våld i nära relation, 2020-01-10  
 Rutin Arbetet mot våld i nära relation  
 FREDA kortfrågor med tillägg 
 Enhetsspecifika rutiner FREDA-kortfrågor, en översyn av när instrumentet tillämpas 

inom respektive enhet  
 Rutin: Direktupphandling av skyddat boende, 2021-10-26 

o Avstegsblankett, synnerlig brådska 
 Instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd, Fastställd av kommunsty-

relsen den 14 september 2020.  
 Förslag på förvaltningsövergripande arbetsgrupp med syfte att motverka hedersrelate-

rat våld och förtryck  
 Sammanställning grundutbildningsprogram gällande våld  
 Inbjudan och program, ”En månad fri från våld” 
 Utvecklingsarbete och tillhörande rapporter 

o Ny utredningsmodell av våld i nära relation; Utredningar av våldsutsatta barn 
och barn som upplever våld i nära relation; Inventering av insatser till våldsut-
satta personer; Utvecklingsarbete om Våld i ungas nära relationer; Utvecklings-
plan kring våldsutövare 
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Bilaga 2  Revisionskriterier  

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL  

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda inom kommu-
nens område får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden ska verka för att barn 
och unga växer upp under trygga och goda förhållanden samt bedriva förebyggande arbete 
för att förhindra att de far illa. Nämnden ska i dessa frågor samverka med andra berörda.  

I 5 kap. 11 § SoL tydliggörs att till nämndens uppgifter hör även att verka för att den som 
utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Nämnden ska särskilt beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan be-
höva stöd och hjälp för att förändra sin situation. Hjälpinsatser av olika slag ska kunna er-
bjudas på ett mycket tidigt stadium till en kvinna som behöver det, utan att det föreligger 
krav på att den som har utövat våldet ska vara dömd eller ens polisanmäld för något 
brott.32  

Den 1 augusti 2021 infördes nya bestämmelser om förebyggande av våld i nära relation. 
För socialnämnden innebar förändringen bland annat ett uttalat krav på att verka för att 
personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra 
sitt beteende, se 5 kap. 11 a § SoL.33  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer  

Socialstyrelsen har tagit fram en föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2014:4) kring hur 
kommuner bör arbeta med utsatta för våld i nära relationer. SOFS 2014:4 innehåller såväl 
bindande föreskrifter som allmänna råd. Allmänna råd är generella rekommendationer för 
hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Av punkterna och texten 
som följer tydliggörs bindande regler, det anges särskilt när det är allmänna råd. Social-
nämnden ska:    

• Fastställa mål för arbetet och beskriva när och hur målen ska uppnås  
• Fastställa var ansvaret för att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden ligger samt  

rutiner för arbetet.  
• Analysera att utbudet av insatser som erbjuds våldsutsatta svarar mot kommunens  

behov. Av de allmänna råd som framgår i anslutning till föreskriften framgår att det 
bör ske genom att fortlöpande kartlägga förekomsten av våldsutsatta och barn som 
bevittnat våld genom t.ex. dokumentation i pågående ärenden och uppgifter från 
statistik, hälso- och sjukvård samt myndigheter och organisationer.       

• Samordna insatser så att de inte motverkar varandra samt fastställa ansvar för in-
tern och extern samverkan.  

• Ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och ruti-
ner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i 
det följande.  

• Har genomförandet av insatser överlämnats till någon annan ska nämnden fast-
ställa hur kontroll och uppföljning av sådan verksamhet ska göras.  

Av allmänna råd följer att de som arbetar med handläggning och uppföljning bör ha kun-
skap om våld och övergrepp av eller mot närstående samt kunna omsätta kunskaperna i 
arbetet. Personal som genomför insatser bör ha kunskap om våld och övergrepp för att 
kunna uppmärksamma våldsutsatthet och se till att den utsatta får hjälp.  

 

32 Begreppet ”kvinna” är inte avgränsat nedåt i ålder, utan omfattar även barn under 18 år. Våld kan utövas i 
situationer där en flicka betraktas som kvinna, till exempel vid hedersrelaterad brottslighet.  
33 Därutöver infördes från den 1 juli 2021 ett nytt brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att 
utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relationer. 
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Socialnämnden bör bland annat utreda behov av stöd och hjälp akut och på lång sikt, vål-
dets karaktär, omfattning och konsekvenser, hur den utsatta hanterar sin situation, behov 
av stöd samt nätverket runt personen.  

I arbetet för att bekämpa och förebygga våld är även insatser som riktar sig till våldsutö-
vare en viktig del. Socialnämnden bör med utgångspunkt i barnets behov kunna erbjuda in-
satser dels till våldsutövande föräldrar, dels till andra våldsutövande vuxna som bor till-
sammans med barn.  

Ytterligare allmänna råd är att nämnden bör planera för hur vuxna och barn ska få inform-
ation om nämndens verksamhet, avgöra när och hur frågor om våld ska ställas, se till att 
metoder för stöd och hjälp utgår ifrån tillgänglig kunskap. I arbetet bör den våldsutsattas 
möjliga behov beaktas med anledning av exempelvis risk för hedersrelaterat våld, missbruk 
eller beroende samt ålder. 

Socialnämnden ska kunna erbjuda insatser akut samt på kort och lång sikt utifrån riskbe-
dömning och utredning, exempel på insatser är:   

• Information, råd, stödsamtal, hjälp att ordna boende, stöd i föräldraskapet och hjälp 
i kontakt med organisationer, myndigheter och hälso- och sjukvård.  

• Vid behov erbjuda stöd och hjälp i form av tillfälligt boende samt ha beredskap att 
handlägga ett ärende om ekonomiskt bistånd som gäller en våldsutsatt och är akut.  

• Erbjuda föräldrar eller närstående råd och stöd samt erbjuda insatser till våldsutö-
vare som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld.  

Socialstyrelsen har därtill tagit fram en handbok som komplement till föreskrifterna. Hand-
boken är avsedd att ge praktisk och juridisk vägledning.   
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Bilaga 3 Organisationskarta  

Bild. Nämndens förvaltningsorganisation 2021 

Bilaga 4 Rutin för arbetet mot våld i nära relation  

Nedan är ett utdrag ur rutin för arbetet mot våld i nära relation för enheter som inte arbe-
tar direkt med våld (dvs gäller inte allt arbete med våld inom förvaltningen) och som har im-
plementerat FREDA kortfrågor.  
 
Vid upptäckt av våld (akut eller inte akut): 

1. Ställ fråga för att avgöra hur akut situationen är: 
• Vid JA på fråga om fysiskt våld det senaste året:  

o fråga när senaste våldstillfälle var. 
• Vid JA på fråga om personen är rädd:  

o fråga om personen är rädd för att gå hem idag? 

2. Vid akuta situationer: 
• Om personen känner sig rädd för att våld ska inträffa: fråga klienten om lov att få 

prata med kollega som arbetar med våldsutsatta 
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o kontakta Utredning VINR (i första hand gruppledare 1, i andra hand grupple-
dare 2, i tredje hand handläggare på VINR eller mottagning vuxen) eller en-
heten för ekonomiskt bistånd (om klienten är aktuell där) som gör en bedöm-
ning i samråd med dig och klienten kring nästa steg. 

o Om informationen kommer efter kontorstid: Socialjouren. 

3. Vid icke akuta situationer: 
• Informera om möjligheten till hjälp och stöd 
• Om personen vill ha hjälp: 

o Aktualisera ärendet hos utredning våld i nära rutin (VINR) 
▪ Se dokumentationsrutiner 

• Om personen inte vill ha hjälp: 
o Följ upp och fortsätt motivera 
o Ta reda på mer om det är relevant för ärendet  

▪ hur påverkar det här dig? I din vardag, i ditt fungerande, i ditt miss-
bruk osv 

Dokumentation 

Dokumentera i Treserva att frågorna har ställts genom att skapa Händelse: 
• FREDA kortfrågor. 

Dokumentera svaren på frågorna om det bedöms relevant för ärendet.  
• Om brukaren vill ha hjälp och stöd för våldsutsatthet:  

o gör en aktualisering med den information du har fått och lämna över till 
VINR-teamet som fortsätter göra förhandsbedömning och inleder utredning. 

• Vid delade akter (där den ena är våldsutövare och den andra våldsutsatt men inte 
beredd att lämna relationen och/ eller söka hjälp): 

o Välj händelse: FREDA kortfrågor: ej journal. Då registreras en händelse som 
inte blir synlig i journalen. Dokumentera inte om våld i det gemensamma ak-
ten/ärendet. Öppna istället en aktualisering på VINR vilken kan ligga öppen i 
upp till en månad. Om den enskilda inte vill ansöka om insatser behöver ak-
tualiseringen avslutas. Vid ansökan om insatser läggs aktualiseringen över 
på Utredning Våld i nära relation. 

Bilaga 5 Sammanställning av mottagna rutiner (vuxen)  

Rutiner  Omfattning Reviderad  

Rutin vid inkommen 
ansökan eller anmälan 
i ärende som gäller 
våld i nära relation  
– via Mottagning  

Checklista för hantering av inkommen ansö-
kan/förfrågan, inklusive registreringsförfarande, 
bedömning enligt FREDA farlighetsbedömning 
samt överlämning till gruppledare för Våld i nära 
relation i verksamhetssystem, rutinen tydliggör 
även ärendehantering för våldsutsatta utan barn 
respektive med barn samt tidsramar för arbetet. 

Vår 2020  

Rutin vid inkommen 
ansökan eller anmälan 
i ärende som gäller 
våld i nära relation  
– inom socialtjänst 

Checklista över den information som bör lämnas 
i samtal. Exempelvis att det finns en möjlighet 
för fem samtal via relationsvåldsteamet utan bi-
ståndsbeslut om brukaren uttrycker osäkerhet. 
Om stöd önskas ska kontakt tas med relations-
våldsutredare, brukaren ska informeras om var 
utredningen innebär. Gruppledare ska kontaktas.  

Framgår ej 
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Rutin relationsvålds- 
teamet 

Rutinen avser samarbetet/ flödet mellan utred-
ning våld i nära relation (utredningssidan) och 
relationsvåldsteamet (behandlingssidan).  

Tydliggör rutiner för uppdrag till relationsvålds-
teamet, vid uppföljning av insats relationsvålds-
teamet samt rutin vid avslut av insats. 

Höst 2019 

Rutin för informations-
överföring till barn och 
ungdom 

Ärendegång för om barnet bor i respektive utan-
för staden. Handläggare vid mottagningsenheten 
BOU ska informeras muntligt (omgående) och 
skriftlig orosanmälan ska upprättas.  Om det 
finns tidigare kännedom (öppet ärende eller av-
slutat inom de senaste 6 månaderna) ska i första 
hand ansvarig handläggare kontaktas.  

Höst 2019 

Rutin för första besö-
ket inklusive riskbe-
dömning och säker-
hetsplanering 

Riskbedömning med hänvisning till att där det är 
lämpligt använda FREDA-farlighetsbedömning. 
Om våldsutsatthet framkommer under besök 
som handlar om ekonomiskt bistånd ska en 
FREDA-farlighetsbedömning göras direkt.  

Vid hedersrelaterat våld och förtryck ska en nät-
verkskarta upprättas med personer som utgör 
hot respektive skydd.  

Även information om dokumentation av ev. ska-
dor. 

Det finns även en checklista för säkerhetsplane-
ring.  

Höst 2019 

Rutin vid fortsatt stöd 
från relationsvåldstea-
met efter fem samtal 
utan bistånd  

Hänvisning till aktuell gruppledare på våld i nära 
relation som fördelar till socialsekreterare som 
kontaktar behandlare och därefter aktualiserar 
ärendet och kontaktar den våldsutsatta och gör 
en FREDA farlighetsbedömning vid behov. Fram-
går vilken typ av information som ska lämnas.  

Höst 2019 

Rutin för boendefrågor 
inom våld i nära relat-
ion 

Kontakt mellan utredare våld i nära relation, 
mottagning vuxen och boendekonsulenter. Ären-
dena går inte genom gruppledare utan utredare 
går direkt till boendekonsulent. Utredare äger 
fortsatt ärendet, boendekonsulent är medhand-
läggare.  

Höst 2020 

Mallar/checklistor   Reviderad 

Infobrev till klient (brevmall)  Höst 2018 

Uppdrag kontaktperson Vår 2019 

Uppdragsmall relationsvåldsteam  Höst 2018  
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Brevmall beslut relationsvåldsteam  Framgår ej  

Uppdrag skyddat boende  Vår 2021  

Checklista myndighetskontakter  Framgår ej  

Frastext beslutsmeddelande  Framgår ej 

Frågor Ekonomiskt våld  Framgår ej  

Intyg till Försäkringskassan (brevmall) Framgår ej 

Intyg gällande sekretessmarkering (brevmall)  Höst 2018 

Utredningsmall Våld i nära relation  Höst 2018 

 


