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INLEDNING
Denna handlingsplan är en del av Strategi för att 
förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–
20261. Handlingsplanen innehåller åtgärder för att 
uppnå de åtta regionala målen och avser strategi
periodens tre första år (2020–2022). 

Handlingsplanen har tagits fram inom ramen för 
samverkansplattformen Operation Kvinnofrid. För att 
möjliggöra en bred representation från samtliga 
myndigheter i plattformen anordnades bland annat ett 
rådslag för att arbeta fram handlingsplanen. 

Åtgärderna gäller för Länsstyrelsen, Polisen, 
Kriminalvården, Region Stockholm, Storsthlm samt 
Stockholms stad. Åtgärderna är både enskilda och 
tvärsektoriella. Flera åtgärder kommer även 
genomföras inom ramen för samverkansplattformen.

Alla myndigheter har eget ansvar att följa upp de 
åtgärder som de åtagit sig under handlingsplans
perioden samt att rapportera in resultat till 
Länsstyrelsen som ansvarar för att sammanställa 
uppgifterna i en årlig länsrapport.

1 Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2019:23, Strategi för att förebygga 

och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026

Inom ramen för länsrapporten kommer även; Strategi 
för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 
2020–2026, att följas upp. Vissa åtgärder i handlings
planen kommer följas upp årligen och andra vid 
handlingsplanens slut utifrån framtagna indikatorer. 
Alla åtgärder och indikatorer kommer dock att 
genomgå en årlig översyn och justeras vid behov. 

Inför handlingsplansperiodens slut ska samtliga 
åtaganden följas upp i sin helhet och ligga till grund för 
författande av en ny handlingsplan för strategi
periodens nästkommande fyra år (2023–2026).

I målformuleringarna benämns länets statliga 
myndigheter och kommuner som myndigheter och 
organisationer inom civilsamhället eller näringslivet 
benämns som aktörer.

Förhoppningen är att även andra regionala och lokala 
myndigheter och aktörer tar fram organisations
specifika handlingsplaner utifrån strategins mål, 
baserad på egna utmaningar och förutsättningar. 
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ÅTGÄRDER 2020–2022
MÅL 1: MYNDIGHETER OCH AKTÖRER 
ARBETAR VÅLDSFÖREBYGGANDE
För att nå dit behöver följande vara på plats:

• Kunskap finns om universella våldsförebyggande 
metoder och arbetssätt inom myndigheters och 
aktörers organisationer.

• Universella våldsförebyggande insatser såsom 
normkritiska metoder och arbetssätt kopplat till 
kön, sexualitet och våld tillämpas inom arenor där 
barn och unga vuxna vistas.

• Myndigheter samverkar med civilsamhället och 
näringslivet kring det våldsförebyggande arbetet.

ÅTGÄRD 2020–2022 ANSVARIG UPPFÖLJNING/INDIKATORER FREKVENS 

1.1 Erbjuda kommuner stöd i att utveckla ett 
tvärsektoriellt och tidigt förebyggande 
arbete genom dialog och kommunbesök 

Länsstyrelsen i 
samverkan med 
länets kommuner

Antal kommundialoger, antal 
kommunpiloter, följeforskning 
gällande effekt på lokal nivå

Årligen 

1.2 Erbjuda kommuner processtöd med att 
komma igång med ett våldsförebyggande 
arbete genom dialog och kommunbesök. 

Länsstyrelsen i 
samverkan med 
länets kommuner

Antal kommundialoger, antal 
kommunpiloter 

Årligen 

1.3 Stödja implementering och spridningen 
av föräldraskapsstödsprogram

Länsstyrelsen i 
samverkan med 
länets kommuner

Antal genomförda program, antal 
utbildade föräldrar, antal utbildare, 
kursutvärdering

Årligen

1.4 Stödja spridning av universellt våldsföre
byggande insatser och metoder till förskola 
och skola

Länsstyrelsen Antal insatser, antal metoder, typer 
av metoder

Årligen

1.5 Utvecklingsarbete pågår med förnyat 
innehåll i föräldragrupper, främst inom 
barnhälsovården

Region Stockholm Följs upp via förnyat innehåll i 
föräldragrupper 

Vid handlings
planens slut

1.6 Genomföra riktade kampanjer för att 
påverka attityder kring sex mot ersättning 
och pornografi

Operation 
Kvinnofrid

Antal kampanjer, genomslag av 
kampanjer

Vid handlings
planens slut 
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MÅL 2: VÅLDSUTÖVARE HAR TILLGÅNG TILL 
ÅTERFALLSFÖREBYGGANDE INSATSER 
UTIFRÅN SINA BEHOV
För att nå dit behöver följande vara på plats: 

• Myndigheter har kunskap, metoder och arbetssätt 
för att erbjuda insatser till våldsutövare som 
överensstämmer med deras behov. 

ÅTGÄRD 2020–2022 ANSVARIG UPPFÖLJNING/INDIKATORER FREKVENS

2.1 Ta fram och sprida metoder för att 
motivera våldsutövare till att ta emot stöd 
och behandling

Operation 
Kvinnofrid

Metodstöd finns, pilottest har 
genomförts och utvärderats 

Vid handlings
planens slut

2.2 Hälso och sjukvården identifierar på 
lokal nivå de behandlingsinsatser som finns 
(t.ex. relationsvåldsteam, telefonlinje för 
våldsutövare)

Region Stockholm Avtalsuppföljning Vid handlings
planens slut

2.3 Verka för ökad samverkan mellan 
frivården och kommunernas socialtjänst för 
att samordna insatser till våldsutövare i syfte 
att förebygga återfall i brott

Kriminalvården i 
samverkan med 
länets kommuner

Antal möten, antal deltagare Vid handlings
planens slut

2.4 Fortsätta sprida stödlinjen ”Välj att sluta” 
i syfte att fler ur målgruppen ska söka stöd 
och behandling för sin våldsproblematik. 

Länsstyrelsen, 
Polisen, Region 
Stockholm i 
samverkan med 
länets kommuner

Antal samtal till stödlinjen, antal 
besök på hemsidan, genomslag av 
kampanj 

Årligen

2.5 Genomföra konferenser med fokus på 
våldsutövande, i syfte att sprida kunskap om 
aktuell forskning och behandlingsmetoder 
för samtliga åldersgrupper till 
yrkesverksamma

Länsstyrelsen och 
Region Stockholm 
i samverkan med 
relevanta aktörer. 

Antal deltagare, antal deltagande 
organisationer, 
konferensutvärdering 

Årligen

2.6 Fler våldsutövare erbjuds och genomför 
behandlingsprogram mot våld inom 
Kriminalvården

Kriminalvården Inom Kriminalvårdens 
uppföljningssystem 

Årligen 
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MÅL 3: MYNDIGHETER OCH AKTÖRER 
ARBETAR AKTIVT FÖR ATT UPPTÄCKA 
VÅLDSUTSATTA VUXNA OCH BARN SAMT 
VÅLDSUTÖVARE
För att nå dit behöver följande vara på plats: 

• Myndigheter har rutiner och kompetens för att 
upptäcka våldsutsatta vuxna och barn.

• Myndigheter har rutiner och kompetens för att 
upptäcka våldsutövare.

ÅTGÄRD 2020–2022 ANSVARIG UPPFÖLJNING/INDIKATOR FREKVENS 

3.1 Verka för att utveckla och etablera en 
regional struktur för att samordna 
kompetenshöjande insatser för länets 
kommuner

Storsthlm och 
Länsstyrelsen

En struktur finns Vid handlings
planens slut

3.2 Fortsätta sprida och implementera 
handledningen ”Liten och trygg” till 
förskolans personal i länet, i syfte att öka 
personalens kunskap om våld och 
uppmärksamma utsatta barn

Länsstyrelsen i samverkan 
med pilotkommuner

Antal deltagande pilot
kommuner, särskild 
uppföljning 

Årligen

3.3 Upptäcka våldsutövare bland de som är 
dömda för annan brottslighet inom 
Kriminalvården

Kriminalvården Antal tillfrågade, andel 
jakande svar

Årligen 
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MÅL 4: VÅLDSUTSATTA VUXNA OCH BARN 
HAR TILLGÅNG TILL INSATSER UTIFRÅN 
SINA  BEHOV
För att nå dit behöver följande på plats: 

• Myndigheter har kunskap, metoder och arbetssätt 
för att erbjuda insatser till våldsutsatta som 
överensstämmer med deras behov. 

• Myndigheter och aktörer samverkar kring insatser 
för våldsutsatta.

• Det finns målgruppsanpassad information om hjälp, 
stöd, skydd och behandling för våldsutsatta. 

ÅTGÄRD 2020–2022 ANSVARIG UPPFÖLJNING/INDIKATOR FREKVENS 

4.1 Verka för att personer som har sex mot 
ersättning eller skadar sig med sex har 
tillgång till adekvat stöd och behandling

Länsstyrelsen och Region 
Stockholm i samverkan 
med regionkoordinato
rerna mot prostitution 
och människohandel samt 
länets kommuner

Tas fram under 
handlingsplansperioden

Vid handlings
planens slut

4.2 Ta fram och sprida en digital vägledning 
för yrkesverksamma med kontaktvägar till 
olika aktörers stöd och insatser i syfte att 
främja extern samverkan

Operation Kvinnofrid Digital plattform på plats, 
antal besökare på 
webbplats

Vid handlings
planens slut

4.3 Sprida det digitala verktyget 
”Infogeneratorn” för att tillgängliggöra 
information på olika språk till våldsutsatta

Länsstyrelsen i samverkan 
med länets kommuner

Antal kommuner som 
använt verktyget, antal 
användare per kommun

Vid handlings
planens slut

4.4 Genomföra informationskampanjen 
”Aldrig igen” i Stockholms stad i syfte att fler 
ur målgruppen ska söka stöd och hjälp för sin 
våldsutsatthet samt undersöka förutsätt
ningarna för en liknande regional kampanj

Stockholms stad Antal ärenden till Relations
våldsteam (RVT) & 
Relations våldscentrum 
(RVC) och andel som anger 
att de fått information via 
kampanjen

Årligen

Forts. på nästa sida...
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4.5 Ta fram en förnyad kommunikations
strategi för att sprida information om 
polisens verk samhet i syfte att öka 
anmälnings benägen heten och minska 
mörkertalen (exempelvis genom kampanjen 
”Kom till oss”)

Polisen Kommunikationsstrategi är 
framtagen

Vid handlings
planens slut

4.6 Genomföra informationskampanjer för 
att motverka tvångsäktenskap och 
hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i samverkan 
med Origo – resurs
centrum mot heders
relaterat förtryck och 
länets kommuner

Antal kampanjer, genomslag 
av kampanjer

Vid handlings
planens slut 

4.7 Följa regionalt vårdprogram för våld i 
nära relation relaterat till olika delar av 
hälso och sjukvårdens uppdrag

Region Stockholm Följs upp inom Region 
Stockholms 
uppföljningssystem 

Årligen

4.8 Följa regional plan för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter med 
särskild inriktning på riskutsatta grupper

Region Stockholm Följs upp inom Region 
Stockholms 
uppföljningssystem 

Årligen
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MÅL 5: RÄTTSVÅRDANDE MYNDIGHETER 
HÅLLER GOD KVALITET I UTREDNINGAR OCH 
I RÄTTSPROCESSER
För att nå dit behöver följande insatser vara på plats: 

• Rättsvårdande myndigheter har ändamålsenlig 
kunskap, metoder och arbetssätt.

• Myndigheter och aktörer samverkar i 
brottsutredningar.  

ÅTGÄRD 2020–2022 ANSVARIG UPPFÖLJNING/INDIKATOR FREKVENS 

5.1 Effektivisera brottsbekämpningen genom den 
särskilda satsningen ”Initiativ gryning” i syfte att 
intensifiera arbetet med särskilt utsatta brottsoffer 
(våld inom familjen, våldtäkter samt sexualbrott 
mot barn t.ex. grooming och barnpornografi)

Polisen Uppföljning sker inom 
ramen för satsningen

Vid handlings
planens slut

5.2 Polisen kommer att utveckla arbetet med att 
utreda och lagföra personer som begår människo
handelsbrott i sexuellt syfte samt prostitution

Polisen Följa upp antalet redovisade 
ärenden till åklagare  

Vid handlings
planens slut 

5.3 Personutredningar av god kvalitet* genomförs 
inom frivården.

* utifrån risk och behov föreslår den påföljd som är mest 
verkningsfull när det gäller att förhindra återfall

Kriminalvården Följs upp inom 
Kriminalvårdens 
uppföljningssystem 

Årligen 
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MÅL 6: VÅLDSUTSATTA VUXNA OCH BARN 
MEDVERKAR I BROTTSUTREDNINGAR
För att nå dit behöver följande vara på plats: 

• Våldsutsatta vuxna och barn har skydd och stöd 
under brottsutredning och rättsprocess utifrån sina 
behov. 

ÅTGÄRD 2020–2022 ANSVARIG UPPFÖLJNING/INDIKATORER FREKVENS 

6.1 Förbättra formerna för samverkan mellan 
Polisen och Åklagarmyndigheten i enlighet 
med de regionala samverkans
överenskommelserna

Polisen i samverkan 
med Åklagarmyndig
heten

Utvecklas inom ramen för 
”Initiativ Gryning” 

Vid handlings
planens slut 

6.2 Utveckla samverkan mellan Polisen och 
kommunernas enheter mot våld i nära 
relation och hedersrelaterat våld och förtryck 
i syfte att stödja våldsutsatta i rättsprocessen

Polisen i sam verkan 
med länets kommuner

Utvecklas inom ramen för 
”Initiativ Gryning”

Vid handlings
planens slut

6.3 Utveckla samverkan mellan Polisen och 
socialtjänsten i syfte att stödja utsatta för 
prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål i rättsprocessen

Polisen i samverkan 
med regionkoordinato
rerna mot prostitution 
och människo handel 
och länets kommuner

Inom Polisens 
uppföljningssystem

Vid handlings
planens slut 

6.4 Samordna en regional och operativ 
spetsgrupp mot prostitution och människo
handel för sexuella ändamål i syfte att uppnå 
samordnade insatser i enskilda ärenden för 
vuxna och barn och unga

Länsstyrelsen i sam
verkan med Region
koordinatorerna mot 
prostitution och 
människo handel, 
Polisen och 
Åklagarmyndig heten

Antal träffar, antal 
genomförda insatser 

Årligen
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MÅL 7: MYNDIGHETER OCH AKTÖRER ARBETAR 
MED SYSTEMATISK KUNSKAPSUTVECKLING
För att nå dit behöver följande vara på plats: 

• Myndigheter och aktörer använder systematisk 
uppföljning och utvärdering för att utveckla sin 
verksamhet. 

ÅTGÄRD 2020–2022 ANSVARIG UPPFÖLJNING/INDIKATORER FREKVENS 

7.1 Stödja användandet av verktygen för 
systematisk uppföljning; våldsutövare (SUV) och 
våldsutsatta (SU Kvinnofrid) inom socialtjänsten

Storsthlm (SKL) och 
Länsstyrelsen i samverkan med 
pilotkommuner i länet

Följs upp inom projektet Årligen 

7.2 Genomföra kunskapshöjande insatser inom 
det våldsförebyggande området för yrkesverk
samma genom kurser, konferenser och 
seminarier

Länsstyrelsen, Region 
Stockholm och Polisen

Antal konferenser/ 
seminarier, antal deltagare

Årligen 

7.3 Säkerställa att utbildningar för att före bygga 
hedersrelaterat förtryck och våld erbjuds till 
personal som arbetar med barn och unga

Origo – Resurscentrum mot 
hedersrelaterat för  tryck och 
våld i sam verkan med länets 
kom muner och Länsstyrelsen

Antal utbildningar, antal 
deltagare, antal del tagande 
organisati oner, 
kursutvärdering

Årligen 

7.4 Erbjuda grundläggande utbildningar till 
yrkesverksamma i länet om våld i nära relation 
och hedersrelaterat våld och förtryck samt höja 
kunskapen kring särskilt sårbara grupper

Region Stockholm, Polisen och 
Länsstyrelsen i sam verkan med 
Origo – Resurscentrum mot 
heders relaterat förtryck och 
våld och länets kommuner

Antal genomförda 
utbildningar, antal deltagare, 
kurs utvärderingar

Årligen 

7.5 Genomföra kunskapshöjande insatser om 
prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål för yrkesverksamma genom kurser, 
konferenser och seminarier

Länsstyrelsen i samverkan med 
Regionkoordin atorerna mot 
prostitution och människo
handel i samverkan, Polisen 
och länets kommuner

Antal genomförda kurser, 
konferenser och seminarier, 
kursutvärderingar

Årligen 

7.6 Sprida grundkursen om hedersrelaterat våld 
och förtryck ”webbkursheder.se” till 
socialtjänst, förskola – skola och utbilda 
kursledare samt undersöka om kursen kan vara 
ett relevant verktyg för personal inom Region 
Stockholm och Polisen

Länsstyrelsen Polisen och 
Region Stockholm i sam verkan 
med Origo – Resurs centrum 
mot heders relaterat förtryck 
och våld

Antal kursdeltagare per 
kommun, antal använ dare 
av kursen per kommun, 
antal utbildade kursledare

Årligen
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MÅL 8: MYNDIGHETER OCH AKTÖRER 
ANVÄNDER METODER OCH INSATSER 
SOM  VILAR PÅ EVIDENS OCH/ELLER PÅ 
BEPRÖVAD  ERFARENHET
För att nå dit behöver följande vara på plats: 

• Myndigheter och aktörer arbetar utifrån bästa 
tillgängliga kunskap. 

• Myndigheter kvalitetssäkrar sina metoder och 
arbetssätt med stöd av forskning.

ÅTGÄRD 2020–2022 ANSVARIG UPPFÖLJNING/INDIKATOR FREKVENS 

8.1 Ta fram en vägledning för samtal med 
unga som lever i en hederskontext och sprida 
denna till relevanta målgrupper i länet

Länsstyrelsen i samverkan 
med Origo – Resurscen
trum för hedersrelaterat 
förtryck och våld och 
forskare

Utvärdering genomförd, 
vägledning framtagen, antal 
användare av vägledningen

Vid handlings
planens slut 

8.2 Utvärdera föräldraskapsstöds
programmet Föräldraskap i Sverige

Länsstyrelsen och Region 
Stockholm

Utvärdering pågår Rapporteras i 
slutet av 2020

8.3 Metodutveckla och etablera en enhetlig 
utredningsprocess (rättsprocess) utifrån 
evidens

Polisen i samverkan med 
Åklagarmyndigheten

Ett metodstöd är framtaget Vid handlings
planens slut

8.4 Inom Region Stockholm pågår uppbygg
nad av ett tvärsektoriellt forskningsnätverk

Region Stockholm i sam
verkan med Länsstyrelsen

Utvecklingsarbetet följs 
löpande under handlings
plansperioden

Vid handlings
planens slut

8.5 Pilottesta det individuella behandlings
programmet Predov (Preventing Domestic 
Violence) för våldsutövare inom en pilot
kommun

Länsstyrelsen och 
Kriminal vården nationellt 
i samverkan med en pilot
kommun

Tas fram av Kriminalvårdens 
FoU

Vid handlings
planens slut
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LÄNSSAMVERKAN  
MOT VÅLD
Det är många aktörer och verksamheter 
på regional och lokal nivå som behöver 
involveras för att strategins målsättningar 
ska förverkligas i hela länet och i slut
ändan möjliggöra att ingen ska utsättas 
för eller uppleva våld i Stockholms län. 

Operation Kvinnofrid 
Operation Kvinnofrid är Stockholms läns myndighets gemensamma 
samverkansplattform för att förebygga och bekämpa våld i nära 
relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld 
oberoende av relation.

Deltagande myndigheter är Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, 
Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm som företräder 
länets 26 kommuner. 

Utgångspunkten för arbetet inom Operation Kvinnofrid är att 
genom tvärsektoriell samverkan förebygga att våldet uppstår, 
främja kunskap och metodutveckling, främja att våldsutsatta vuxna 
och barn erbjuds insatser utifrån sina behov och att våldsutövare 
erbjuds återfalls förebyggande insatser i syfte att våldet upphör. 

Det gemensamma uppdraget inom samverkans plattformen är att: 

• främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, 

• bidra till att Strategi för att förebygga och bekämpa våld i 
Stockholms län 2020–2026, genomförs och får genomslag 
i länet,

• verka för att genomföra och följa upp de åtgärder som 
respektive samverkansaktör åtagit sig i Handlingsplan till 
strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 
2020–2022, samt revidera framtida regionala handlingsplaner,

• arbeta för att strategin omsätts till regionala och lokala 
handlingsplaner, 

• följa upp och analysera utvecklingen av den regionala 
strategins målsättningar och sammanställa resultatet i 
lägesrapporter. 
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ANSVARIGA 
MYNDIGHETER

Polismyndigheten – minska brottslighet och öka trygghet
Polisens uppgift är att minska brottslighet och öka människors 
trygghet2. Genom brottsförebyggande arbete ska färre brott 
begås och polisen ska verka för att fler brott klaras upp. 

I polisens arbetsuppgifter ingår bland annat att: 

• leda och utreda brottsutredningar där det ingår att 
genomföra kvalitativa förstahandsåtgärder som 
brottsplatsundersökning, säkra bevisning, genomföra 
förhör med misstänkt, målsägande (helst video inspelning) 
och andra vittnen samt dokumentera skador. Barnförhör 
ska genomföras av särskilda barnutredare. 

• utföra hot och riskbedömningar med stöd av 
standardiserade bedömningsinstrument. 

• skydda hotade personer och bistå med olika skydds
åtgärder med stöd av särskilda brottsoffersamordnare 
(BOPS). 

• informera om rättsprocessens gång och initiera 
målsägandebiträde.

• anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § social tjänstlagen3 
vid misstanke om barn som utsätts för eller bevittnar våld. 

• informera den våldsutsatta om vilken hjälp till skydd och 
stöd som finns att tillgå och samverka med andra 
myndigheter och organisationer. 

2  SFS 1984:387. Polislag.

3  SFS 2001:453. Socialtjänstlag.

Länsstyrelsen – regionalt samordningsansvar 
Länsstyrelserna har från och med 2018 ett särskilt 
regeringsuppdrag att stödja genomförande och 
uppföljning av regeringens nationella strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
2017–2026. Uppdraget syftar till att förebygga våld i 
nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, 
prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål samt sexuellt våld oberoende relation. 

I det regionala uppdraget ingår bland annat att:

• främja samverkan mellan länets kommuner, 
Region Stockholm, myndigheter på regional nivå 
samt civilsamhällesorganisationer och näringsliv. 

• samordna det regionala strategiarbetet och vara 
sammankallande i styrgruppen för samverkans
plattformen Operation Kvinnofrid. 

• bistå med kunskap och metodstöd. 

• utveckla det våldsförebyggande arbetet i länet. 

• följa och analysera utvecklingen av insatser 
enligt den nationella strategin och lyfta 
regionala utmaningar och utvecklingsbehov till 
regeringen. 
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Kriminalvården – verkställa straff och 
föreslå  påföljd
Kriminalvårdens uppgift är i första hand att 
verkställa utdömda straff. I Kriminalvårdens 
arbetsuppgifter och ansvarsområden ingår  
bland annat att: 

• bedriva häktesverksamhet och genomföra 
transporter. 

• genomföra personutredningar i brottmål  
samt föreslå lämplig påföljd. 

• genomföra RBMutredning (Risk, Behov, 
Mottaglighet) med samtliga klienter för att 
kartlägga risknivåer, behovsområden och 
mottaglighetsfaktorer.

• erbjuda behandlingsprogram inom partner
våld, sexualbrott samt samtal för att motivera 
klienter att inte återfalla i brott och att ut
arbeta handlingsplaner i samverkan med 
socialtjänsten för att stötta klientens frigivning 
och förebygga återfall i brott. 

• anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § 
socialtjänstlagen4 vid misstanke om barn  
som utsätts för eller bevittnar våld. 

4  SFS 2001:453. Socialtjänstlag.

Region Stockholm – god och jämlik vård
Region Stockholms största verksamhetsområde är hälso och 
sjukvård. Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får 
den hälso och sjukvård och tandvård de behöver. 
Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande 
arbete till forskning, utbildning och utveckling. Region 
Stockholm ansvarar bland annat för att: 

• fastställa rutiner för upptäckt av våld och omhänder
tagande av våldsutsatta vuxna och barn.

• ge medicinska undersökningar och vård till målgrupperna. 

• erbjuda krisomhändertagande och genomföra 
bedömningar av psykiska symtom samt behandling.

• dokumentera och utfärda rättsintyg eller utlåtanden.

• uppmuntra enskild till polisanmälan och vid grova brott 
överväga polisanmälan. 

• arbeta i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014/4) och 
regionala vårdprogram.

• anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen5 
vid misstanke om barn som utsätts för eller bevittnar våld. 

• informera den våldsutsatta om vilken hjälp till skydd och 
stöd som finns att tillgå och samverka med andra 
myndigheter och organisationer (genom samordnad 
individuell plan, SIP).  

5  SFS 2001:453. Socialtjänstlag.
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Storsthlm – kommuner i samverkan 
Storsthlm är ett förbund som samordnar samtliga 
kommuner i Stockholms län. Syftet är att stödja och 
utveckla det kommunala självstyret inom länet, att 
tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan 
mellan kommunerna och att hjälpa kommunerna nå 
sina mål om välfärd och service för medborgarna. 
I Storsthlms ansvarsområden innefattar bland 
annat att: 

• utveckla och förvalta flera överenskommelser 
med Region Stockholm.

• bevaka och bidra med synpunkter från det 
kommunala perspektivet in i det 
länsgemensamma arbetet inom Operation 
Kvinnofrid och Origo samt sprida information 
och stödja kommunerna i arbetet med att nå de 
strategiska målen.

Stockholms stad – hemvist för hälften av 
länets  befolkning
Stockholms stad ingår i nuläget som enda kommun i 
länssamarbetet. Stockholms stad har inte regionalt 
ansvar men omfattar befolkningsmässigt häften av länet. 
Stockholms stads roll i länssamarbetet är till stor del att 
bevaka det kommunala perspektivet samt att bidra med 
särskilda åtgärder i det regionala strategi och 
handlingsplansarbetet. 
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