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Uppdragom arbete mot våld i nära relationeroch
hedersrelateratvåld och förtryckmed mera 2021

Regeringens beslut

Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2021 fortsätta fördela utvecklingsmedel samt tillhandahålla och kvalitetssäkra kompetensstöd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck m.m. i enlighet med regeringens tidigare
beslut den 12 mars 2020 (S2020/01591).
För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda
105 000 000 kronor under 2021 varav högst 70 000 000 kronor ska fördelas
till kommuner och högst 25 000 000 kronor ska fördelas till regioner med
samma procentuella fördelning som för är 2020. Högst 4 000 000 kronor ska
fördelas till ideella föreningar och stiftelser.
Vidare ska totalt högst 3 000 000 kronor efter ansökan fördelas som
särskilda stimulansmedel till Uppsala universitet (Nationellt centrum för
kvinnofrid) samt Linköpings universitet (Barnafrid -- Nationellt
kunskap scen trum).
Jämställdhetsmyndigheten, Linköpings universitet och Uppsala universitet
får i uppdrag att under 2021, i samverkan med länsstyrelserna och
Socialstyrelsen, fortsätta arbetet med uppdraget enligt 2020 års beslut. I de
delar som gäller hedersrelaterat våld och förtryck ska samverkan ske med
nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att under 2021
fortsatt analysera och bedöma hur arbetet med uppdraget i dess helhet bidrar
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till att uppfylla de övergripande målen och det jämställdhetspolitiska delmålet

att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Socialstyrelsen ska för myndigheternas arbete fördela 1 500 000 kronor till
Myndigheten för värd- och omsorgsanalys samt 500 000 kronor vardera till
Jämställdhetsmyndigheten, Linköpings universitet och Uppsala universitet.
Medlen ska belasta utgiftsomräde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,
anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m. m, anslagsposten 8
Motverka våld mot kvinnor och barn.
Skälen för regeringens beslut

Sedan 2012 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel och att tillsammans med länsstyrelserna ge kompetensstöd till
kommuner och ideella organisationer i arbetet mot våld i nära relationer.
Uppdraget har stegvis utvidgats till att omfatta hälso- och sjukvården
inklusive tandvården samt fler frågor och aktörer. Enligt tidigare uppföljningar har det stimulerat en utveckling på lokal och regional nivå som
regeringen bedömer ytterligare behöver förstärkas.
Under hösten 2020 redovisade Socialstyrelsen en myndighetsgemensam
genomförandeplan för uppdraget 2020--2022. I budgetpropositionen för
2021 har regeringen aviserat att länsstyrelsernas regionala uppdrag att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor blir permanent med
finansiering om 100 000 000 kronor årligen. Därmed bedöms länsstyrelserna
inte längre ha behov av särskilda stimulansmedel för informations- och
utbildningsinsatser, riktade insatser till vissa grupper eller utvecklingsarbeten.
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För år 2022 är kostnaderna för uppdragets genomförande beräknade till
1OS000 000 kronor.
På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi
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