
 

 

Initiativärende till Regionstyrelsen  

Våld i nära relationer 

Region Norrbotten har under många år drivit arbetet med att identifiera och stödja personer som är 

utsatta för våld i nära relationer. 

Socialstyrelsen har utlyst medel att rekvirera senast september 2020. För Region Norrbotten anges 

att följande belopp kan rekvireras, 1 254 607:- 

Målsättningen med utlysningen är: 

”En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 

ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet.” 

I utlysningen anges vad medlen får användas till: 

Utvecklingsmedel och kompetensstöd avser att utveckla och stärk socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens, inklusive tandvårdens, långsiktiga, strukturerade och samordnade arbete mot våld i 

nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck, arbete med vuxna och barn i 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt stöd tillvåldsutsatta vuxna och barn, 

inklusive barn som har bevittnat våld, allaberörda verksamheters möjligheter att efterleva och 

tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4)om våld i nära relationer m.m. och 

gällande regelverk i övrigt, verksamma metoder för våldsutsatta med särskilda behov på grund av 

exempelvis ålder, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

nationell minoritetstillhörighet, utländsk bakgrundhedersrelaterat våld och förtryck eller 

drogrelaterade problem. samt personer i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål, alla 

berörda verksamheters förmåga att upptäcka och stödja våldsutsatta barn och vuxna, inklusive 

flickor och kvinnor som har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning och barn som 

uppges vara gifta och insatser för att nå våldsutövare och förebygga återfall i våldsbrott. 

Förutom att fortsätta det arbete som redan bedrivs behöver även ett projekt under 2020 enligt 

ovanstående anvisningar genomföras inom Region Norrbotten. 

Vänsterpartiet yrkar därför att regionstyrelsen skall besluta att uppdra till regiondirektören att 

utforma ett projekt mot våld i nära relationer enligt socialstyrelsens anvisningar och rekvirera de 

medel som Socialstyrelsen anvisat för att genomföra detta projekt under 2020. 
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