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Socialstyrelsens pågående arbeten om 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt personer utsatta i 
prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål 

Uppdaterad: 2023-02-24 
 

Pågående uppdrag och projekt Kontaktperson Pågår till 
Fördelning av statsbidrag till:   Fördelningen är löpande med 

rapportering till regeringen varje 
år. 

• Kvinno- och tjejjourer Emilia Ström Uppdraget upphör 2023 
• Kvinno- och tjejjourer och vissa 

andra ideella organisationer inom 
brottsofferområdet 

Emilia Ström Årligen i september 

• HBTQ och brottsoffer Mia Eklöf Uppdraget upphör 2023 
• Rapport om utvecklingsmedel för 

arbete mot våld i nära relationer 
Nina Frohm 30 september 2023 

• Kommuner för att stärka arbetet 
med att hjälpa våldsutsatta att 
ordna stadigvarande boende 

Kristina Olofsson 2025 

• Kvalitetsåtgärder på skyddade bo-
enden 

Kristina Olofsson 2022 - 2024 

Öppna jämförelser av socialtjänstens arbete 
med våld i nära relationer 
 

Lovisa Wiklund 
 
 

Årligen i juni 

Socialstyrelsen ska utveckla en nationell 
samordning och kunskapsutveckling för 
återfallsförebyggande arbete för våldsutö-
vare, inklusive stödtelefonen Välj att sluta. 
 

Jenny Rangmar Löpande 

Utredningar av vissa skador och dödsfall  Carina Hällberg, Marie 
Nyman, Lotta Nilsson, 
Moa Mannheimer 

Verksamheten är löpande med 
rapportering till regeringen 
vartannat år. Nästa rapportering 
är 31 jan 2024. 
 

Framtagande och spridning av verktyg för 
systematisk uppföljning av våld 
  

Jenny Nybom 
 

Löpande 

Förvaltning av beräkningsverktyg kopplat till 
våld i nära relationer 
 

Hanna Nordlund Löpande 

Revidering av handboken Våld - Handbok 
om socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens arbete med våld i nära relat-
ioner 
 

Shriti Radia Maj 2023 
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Pågående uppdrag och projekt Kontaktperson Pågår till 
Samverka i frågor om förbättrad upptäckt 
av våld m.m. (dvs det våld som omfattas av 
regeringens nationella strategi för att före-
bygga och bekämpa mäns våld mot kvin-
nor), tillsammans med Jämställdhetsmyndig-
heten (som har det samordnande ansvaret i 
projektet), Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan och Migrationsverket.  
 

Maria Boustedt Hedvall 31 mars 2025 
 

Myndighetsgemensamt uppdrag om in-
formation och vägledning i arbetet mot he-
dersrelaterad brottslighet. Nationella kom-
petensteamet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland sam-
ordnar arbetet. Uppdraget utförs i samver-
kan med Barnafrid, Brottsoffermyndigheten, 
Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen 
och Åklagarmyndigheten. 
 

Johanna Nilsson 16 juni 2023 
Den myndighetsgemensamma 
vägledningen publicerades den 
2 juni 2022 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i upp-
drag att tillsammans med Jämställdhets-
myndigheten, Länsstyrelsen i Östergötlands 
län (Nationella kompetensteamet mot he-
dersrelaterat våld och förtryck), Migrations-
verket, Rättsmedicinalverket, Polismyndig-
heten, Åklagarmyndigheten och 
Myndigheten för stöd till trossamfund att ge-
nomföra insatser för att förebygga och be-
kämpa könsstympning av flickor och kvin-
nor.   
 

Ulrika Axelsson Jonsson  30 september 2023  
 

Regeringen har uppdragit åt Jämställdhets-
myndigheten att kartlägga och sprida kun-
skap om erfarenheter av våld och förtryck i 
utlandet. Uppdraget omfattar hedersför-
tryck samt annat våld och förtryck som per-
soner med koppling till Sverige har erfarit un-
der utlandsvistelse. Uppdraget syftar till att 
sammanställa och analysera individers be-
rättelser i syfte att bidra till utvecklingen av 
förebyggande och behandlande insatser i 
Sverige.  
Avseende anpassning och spridning av kun-
skap till yrkesverksamma ska Jämställdhets-
myndigheten samverka med berörda sek-
torsmyndigheter, däribland Socialstyrelsen 
samt Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR).  
 

Hanne Martinek 1 oktober 2023 

Socialstyrelsen ska inhämta kunskaper om 
och analysera vården och stödet för flickor 
och kvinnor med missbruk och beroende-
problematik, inklusive insatser vid fysiska och 
psykiska vårdbehov och vid våldsutsatthet.  
 

Karin Blomgren 2024 

Uppdrag till Socialstyrelsen att stärka kom-
munernas arbete med att hjälpa våldsut-
satta att ordna stadigvarande boende 2022 
– 2025. Syfte att se över hur kommunernas 
arbete kan stödjas och utvecklas på bästa 
sätt, bland annat genom att tillhandahålla 
metod- och kunskapsstöd och sprida goda 

Maria Boustedt-Hedvall 
 
 

2025 
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Pågående uppdrag och projekt Kontaktperson Pågår till 
exempel, samt att se över hur samord-
ningen av kommunnätverket Kompotten 
kan organiseras och finansieras långsiktigt.  
 
Uppdrag till Socialstyrelsen och SBU att 
stödja genomförandet inom vård och om-
sorg av den nationella strategin för att före-
bygga och bekämpa mäns våld mot kvin-
nor. Denna består i fyra delar:  
 

  

1) stöd till implementering 
Under detta deluppdrag samlas 
flera projekt: 
 

• Implementering av befintliga och 
nya kunskapsstöd och implemen-
teringsstöd riktat till hälso och sjuk-
vård och tandvård 
 

• Implementering av befintliga och 
nya kunskapsstöd och implemen-
teringsstöd riktat till socialtjänsten 
 

 
 
 
 
Anna Granath 
 
 
 
Inte bestämt 

2026 

2) nya kunskapsstöd 
Under detta deluppdrag samlas 
flera projekt: 
 

• Kartlägga och vid behov ta fram 
nya kunskapsstöd riktat till hälso- 
och sjukvård och tandvård 
 

• Kartlägga och vid behov ta fram 
nya kunskapsstöd riktat till social-
tjänsten 
 

 
 
 
 
Anna Granath 
 
 
Inte bestämt 

2026 

3) uppföljning och utvärdering 
Under detta deluppdrag samlas 
flera projekt: 
  

• Socialstyrelsen ska stödja kommu-
ner i sitt arbete med individbaserat 
systematisk uppföljning (ISU) för 
våldsutövare och -utsatta  

 
• Socialstyrelsen ska utvärdera be-

dömningsstödet för Socialtjänstens 
arbete med barn som är eller kan 
vara utsatta för hedersrelaterat 
våld (som Socialstyrelsen har tagit 
fram under åren 2018 – 2021) 

 
• Socialstyrelsen ska utvärdera hur 

och i vilken omfattning familjebe-
handling används i hedersrelate-
rade konflikter i Sverige, samt un-
dersöka vilka negativa eller 
positiva resultat det ger 

 

 
 
 
 
Mariana Dufort 
 
 
 
 
Hanne Martinek 
 
 
 
 
 
Inte bestämt 

2026 

4) stärka samverkan runt enskilda 
personer 

 

Inte bestämt 2026 
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Pågående uppdrag och projekt Kontaktperson Pågår till 
Uppdrag till Socialstyrelsen och Jäm-
ställdhetsmyndigheten att 
sprida information och ge kompe-
tensstöd till socialnämnderna om 
människohandel för att stödja an-
vändandet av den betänketid som 
socialnämnderna sedan den 1 au-
gusti 2022 kan ansöka om för perso-
ner som antas vara utsatta för män-
niskohandel. 
 

Olga Gislén 15 mars 2024 

Uppdrag till Socialstyrelsen att under 
perioden 2021–2025 stärka och ut-
veckla stödet till barn i familjer med 
skadligt bruk, missbruk eller bero-
ende, psykisk sjukdom eller psykisk 
funktionsnedsättning, där samtidigt 
våld förekommer eller där en föräl-
der eller vårdnadshavare lider av en 
allvarlig sjukdom eller plötsligt avli-
der. I uppdraget ingår även att 
stärka stödet till barn vars förälder 
eller vårdnadshavare är frihetsberö-
vad.   
 

Agnes Lundström 2025 
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