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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Utredare 
Sara Eriksson 

Socialnämnden 
2021-09-15 

Socialnämndens handlingsplan 2021-2026 för 
arbetet med våld i nära relation och barn som 
upplevt våld 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta Socialnämndens handlingsplan 2021-
2026 för våld i nära relation samt barn som upplevt våld, daterad den 
1 juli 2021.  

2. Socialnämnden beslutar att Socialnämndens plan för arbete med våld i 
nära relation samt barn som bevittnat våld daterad den 27 oktober 2014 
beslutad av socialnämnden den 14 december 2014 upphör att gälla. 

3. Socialnämnden uppdrar åt socialchefen att årligen i årsredovisningen 
återrapportera effekterna av aktiviteterna i Socialnämndens 
handlingsplan 2021-2026 för våld i nära relation samt barn som upplevt 
våld.  

Sammanfattning  

Socialnämnden fattar beslut om handlingsplan för arbetet med våld i nära 
relation samt barn som upplevt våld som ska gälla under 2021-2026. Uppföljning 
sker i årsredovisning. Handlingsplanen beskriver socialnämndens mål med 
arbetet samt vilka aktiviteter som ska genomföras. I samband med det fattas 
beslut om att socialnämndens tidigare plan för arbete med våld i nära relation 
samt barn som bevittnat våld upphör att gälla.  

Bakgrunden till ärendet är att en ny nationell strategi beslutats och ny forskning 
tillkommit efter att socialnämndens tidigare handlingsplan för arbetet med våld i 
nära relationer upprättades 2014. Detta har föranlett behov av en ny 
handlingsplan. 
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Ärendet 

Socialnämndens tidigare handlingsplan för arbetet med våld i nära relation 
beslutades den 14 december 2014 (dnr. SON 2014/139-71). Efter det har en ny 
nationell strategi beslutats och en länsövergripande strategi för arbetet inom 
Stockholms län har tagits fram. Utöver detta finns ytterligare forskning och 
kunskap inom området och barnkonventionen har blivit svensk lag. En ny 
handlingsplan för socialnämnden föreslås därför i föreliggande ärende. 

Målgrupperna för handlingsplanens arbete är personer som har upplevt eller 
utövat våld. 

Enligt barnkonventionen ska arbetet mot våld utgå från principen om barnets 
bästa, vilket bland annat förutsätter barnets rätt att komma till tals och få sina 
synpunkter beaktade. Barn ska inte behandlas som bihang till vårdnadshavare 
utan som självständiga rättighetsbärare. Därför lyfts särskilt barns 
förutsättningar och behov i handlingsplanen. 

Handlingsplanen anger tre mål för socialnämndens arbete: 

Mål 1: Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatta 
vuxna och barn samt våldsutövare 

Mål 2: Våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare har tillgång till insatser 
utifrån sina behov 

Mål 3: Socialnämndens verksamheter arbetar våldsförebyggande. 

Socialnämndens verksamhetsplan är det övergripande dokumentet för 
socialnämndens målstyrning, det vill säga den politiska viljan. Föreslagen 
handlingsplan beskriver hur den politiska viljan ska uppnås och innehåller 
konkreta aktiviteter som verksamhetsområdet social omsorg ska genomföra 
under perioden för handlingsplanen, vilken sträcker sig över fem år.  

Socialnämndens handlingsplan för arbetet med våld i nära relation ska löpande 
följas upp i samband med årsredovisning. I slutet av handlingsplanens 
giltighetstid utvärderas handlingsplanens resultat med analys och slutsatser i en 
slutrapport som tillställs nämnden och en eventuell ny handlingsplan föreslås. 
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Ekonomiska överväganden 

Föreslagen handlingsplan innebär inga ekonomiska konsekvenser utan 
aktiviteterna som handlingsplanen anger kan hanteras inom befintligt budget. 

Claes Lagergren 
Socialchef  

Kotte Wennberg 
Avdelningschef 

Bilagor 

- Socialnämndens handlingsplan 2021-2026 för arbetet med våld i nära 
relation och barn som upplevt våld daterad den 1 juli 2021. 

Expedieras 

Socialchef Claes Lagergren 

Avdelningschef Kotte Wennberg för vidare expediering till berörda parter 

Avdelningschef Marie Tid för vidare expediering till berörda parter 

Avdelningschef Camilla Wass för vidare expediering till berörda parter 

 


	Socialnämndens handlingsplan 2021-2026 för arbetet med våld i nära relation och barn som upplevt våld
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Ekonomiska överväganden
	Bilagor
	Expedieras


