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Svar på initiativärende 5-2020 om våld i 
nära relationer 
Dnr 00670-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att initiativärendet anses besvarat. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Att utveckla och förbättra upptäckandet, stödet och behandlingen för vålds-

utsatta vuxna och barn är en viktig del för att förvekliga de skyldigheter Reg-

ion Norrbotten har i lagar, föreskrifter och konventioner Sverige underteck-

nat. Det är en viktig del i jämställdhetsarbetet och i arbetet för en förbättrad 

folkhälsa. Regionstyrelsen anser att det inte är önskvärt att bedriva arbetet i 

projektform utan snarare att det är viktigt att det är en del av ordinarie ut-

vecklingsarbete. 

Sammanfattning 
Glenn Berggård (V) föreslår i ett initiativärende 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. 

Ärendet 
Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvårdens olika verk-

samheter har en viktig roll för att upptäcka och uppmärksamma våld, verka 

för att våldsutsatta erbjuds vård och omvårdnad eller hänvisa till stöd- och 

hjälpinsatser från andra aktörer. Tandvården kan medverka till tidig upp-

täckt, behandling och dokumentation av odontologiska skador. Sedan Soci-

alstyrelsens föreskrift och allmänna råd om våld i nära relation (SOSFS 

2014:4) kom har hälso- och sjukvården haft skall-krav gällande våldsutsatta 

patienter.  

Sedan 2016 har Region Norrbotten rekvirerat utvecklingsmedel för arbetet 

mot våld i nära relation från Socialstyrelsen. Återrapportering till Socialsty-

relsen för hur medlen använts sker senast 31 mars året efter. Till skillnad 

från andra former av statsbidrag måste inte regionerna lämna in en projekt-

plan för att få del av medlen. Region Norrbotten har ansett att det är en för-

del att kunna vara följsam med hälso- och sjukvården samt tandvårdens be-

hov under året samt att kunna vara följsam med omvärldens påverkan på 

organisationen. Under 2020 har detta varit särskilt tydligt vikten av att kunna 

vara följsam och svara mot verksamheternas behov.  

Region Norrbotten har rekvirerat medlen från Socialstyrelsen och arbetar 

utifrån rådande omständigheter för att hälso- och sjukvårdspersonal samt 

tandvårdens personal ska få det stöd de behöver för att möta våldsutsatta 

patienter. 
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Initiativärende 5-2020 om våld i nära relationer 

Protokollsutdrag skickas till: 
Utvecklingsdirektör 
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