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Justerare Therese Alwert 

Anslag! Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
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Sammanträdesdatum: 2018-01-18 
Datum för anslagets uppsättande: 2018-01-19 
Datum för anslagets nedtagande: 2018-02-02 
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Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
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Sammanträdesdatum: 2018-02-01 
Datum för anslagets uppsättande: 2018-02-02 
Datum för anslagets nedtagande: 2018-02-23 
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 
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Barnahus 
Nyköping 

Verksamhetsberättelse 2017 

Barnahus Nyköping 

Barnahus är en myndighetsövergripande verksamhet med syfte att samordna 
utredningsarbete och krisomhändertagande av barn och familjer när det gäller 
misstanke om våld eller sexuella övergrepp mot barn. 

Målgruppen är barn under 18 år som misstänks vara utsatt för våldsbrott, sexualbrott 
eller andra allvarliga brott. 

Barnahus är en samverkan mellan socialtjänsten i de 7 kommunerna Nyköping, 
Oxelösund, Trosa, Gnesta, Katrineholm, Flen och Vingåker, Polismyndigheten i 
Södermanlands län, Landstinget Sörmlands Barn och ungdomspsykiatri och Barn-
och ungdomsmottagning i södra och västra länsdelen samt Åklagarkammaren i 
Nyköping. 

Barnahus Nyköping etablerades under 2010. 

Barnahus är en verksamhet där barnperspektivet och barnens bästa ska sättas i 
fokus i socialtjänstens och polisens utredningsprocess. Myndigheternas arbete ska 
samordnas så att utredningstiderna förkortas och att krisomhändertagandet för barn 
och dess närmsta nätverk förbättras. 

Organisation 

Verksamheten leds av en styrgrupp bestående av verksamhetsnära chefer från de 
involverade myndigheterna. Socialtjänstens representant från de 7 kommunerna 
alternerar om ordförandeskapet som byts vid årsskiftet. Under 2017 har Nyköping 
stått för ordförandeskapet. Styrgruppen har träffats 3 gånger under året som gått. 

Verksamheten på Barnahus koordineras av samordnare som är anställda av 
Förebyggande enheten, division Social omsorg, Nyköpings kommun. 
Samordnartjänsten fördelas på Hanna Petersson och Stina Hälleblad om vardera 50 
°k. På de andra 50 % tjänstgör sannordnarna i Familjefridsmottagningen (tidigare 
Cumulus/Mejram/Fredman) som erbjuder samtalsstöd till barn och vuxna och vars 
verksamhet finns i samma lokal som Barnahus. 



En arbetsgrupp är knuten till samordnarna. I arbetsgruppen sitter operativa 
representanter från respektive samverkanspart och åklagarkammaren. 
Arbetsgruppen ansvarar tillsammans med samordnarna för utvecklingsarbetet av 
Barnahus. Arbetsgruppen har träffats 5 gånger under 2016. 

Verksamhetens mål, styrning och ekonomi regleras i ett samverkansavtal. Avtalet 
reviderades 2014. 

Aktiviteter på Barnahus 

Telefonkonsultationer 

Barnahus erbjuder konsultation till medarbetare i de samverkande myndigheterna i 
ärenden som handlar om barnmisshandel och sexuella övergrepp. Dessa statistikförs 
inte och kan således inte redovisas. 

Samråd 

De flesta samråd har hållits på särskild avsatt tid på tisdagseftermiddagen men vid 
några tillfällen har samråden planerats akut. 

Under 2017 har 223 barn varit aktuella i samråd. Av dessa har 171 stycken varit 
planerande, 49 konsultativa, 2 akuta och 1 uppföljande samråd. Hur dessa barn har 
fördelat sig mellan de 7 kommunerna samt hur myndighetsmedverkan ser ut 
redovisas i separat bilaga. (jmf år 2016 då 196 barn varit aktuella i samråd. Av dessa 
har 158 stycken varit planerande, 31 konsulterande och 4 akuta). 

Polisförhör 

Under året har polisen hållit 122 barnförhör på Barnahus Nyköping. Alla barn som är 
aktuella i samråd blir inte förhörda och ett antal barnförhör har hållits vid polishuset i 
Katrineholm. 29 av de 122 barnförhören har hållits av polisens ungdomsutredare, 
grova brottsutredare samt remissärenden från andra polisdistrikt. 

Barnen har kommit till Barnahus med en trygghetsperson, d.v.s. en person som 
barnet känner sig trygg med. Trygghetspersoner har varit personal från 
förskola/skola, föräldrar, familjehem, socialsekreterare eller någon annan. Cirka en 
tredje del har kommit till Barnahus med personal från förskola/skola. För mer 
detaljerad statistik, se bifogad statistikredovisning. (jmf år 2016 då 137 barnförhör 
hölls på Barnahus i Nyköping). 

Krisstöd 

Att följa med ett barn som ska berätta om sin utsatthet för polisen är för de flesta en 
ny och obekväm situation. Trygghetspersonen har ofta frågor och oro kring hur det 
blir för barnet i mötet med föräldrarna som oftast inte vet om förhöret. De har också 
frågor om sin egen roll och hur de bäst stödjer barnet och hur de ska fortsätta ha ett 
bra samarbete med föräldrarna. Oavsett om det är skolpersonal, familjehem eller 



föräldrar som är barnets trygghetsperson finns ofta behov av stöd och information. 
Under 2017 har 56 trygghetspersoner fått krissamtal med samordnare i samband 
med förhör. Vid ett flertal förhör har samordnare inte kunnat närvara pga. sina dubbla 
tjänster. 

Eftermöte 

Som ett led i utvecklandet av krisomhändertagandet på Barnahus infördes 2014 ett 
så kallat eftermöte direkt efter barnförhöret. Polis, åklagare, socialtjänst och särskild 
företrädare deltar i eftermötet. Syftet med eftermötet är att planera för barnets behov 
av skydd, stöd och information efter barnförhöret. Samordnarna håller i och 
dokumenterar mötet. Under 2017 har 78 eftermöten hållits, varav några har hållits av 
polisen utan samordnare. 

Utbildning/föreläsningar/handledning 

Samordnarna har i mars genomgått en tre dagars utbildning i Klart Ledarskap som 
hålls av Nyköpings Kommun. Barnafrid har bjudit in till två nationella Barnahus 
nätverksträffar, en i Stockholm i mars och en i Lund i september i samband med 
Barnahus Lund 10 års jubileum. Barnahus Nyköping har deltagit på 
nätverksträffarna. En av samordnarna deltog på en utbildningsdag om KIBB i 
Stockholm i april. Samordnarna deltog i november på en konferens i Stockholm med 
rubriken Barn och unga som brottsoffer. Under året har Barnahus Nyköping 
samverkat med Barnahus i Eskilstuna, Linköping och Södertälje. 2 träffar har skett 
där vi har diskuterat aktuella ämnen samt delat erfarenheter från respektive 
verksamheter. Samverkan kommer att fortsätta under 2018 och då har även 
Norrköpings nystartade Barnahus bjudits in. 

Samordnarna har skickat ut informationen om Barnahus till samtliga rektorer och 
förskolechefer i samverkanskommunerna. 

Verksamhetsplan 2017 

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen för 2017: 

-att samordnarna besöker de kommuner som inte besöktes enligt vp 2016. 

Under året har samordnarna besökt 1 av 2 kommuner som inte besöktes under 2016. 
Vi har försökt att boka in besök hos den sista kommunen men de har pga. hög 
personalomsättning velat avvakta besöket. 

-att samordnarna bjuder in alla samverkanspartners till information på Barnahus en 
gång per termin 

Samordnarna har erbjudit information på Barnahus, en gång på vårterminen och en 
gång på höstterminen. 

-att pröva uppföljande samråd på Barnahus 



Barnahus Nyköping har under 2017 erbjudit ett så kallat uppföljande samråd till 
socialtjänsten i alla ärenden som varit aktuella på Barnahus. Syftet med detta var att 
säkerställa att barnet och dess familj får rätt stöd/skydd. Ett mail har skickats till 
ansvarig socialsekreterare med information om att de vid behov kan initiera ett 
uppföljande samråd för det aktuella ärendet som varit på Barnahus. 
Endast ett uppföljande samråd har skett under 2017. 

-att planera inför en utbildningssatsning riktad till förskolor/skolor 2018 

Samordnarna har tillsammans med arbetsgruppen planerat för två utbildningskvällar 
riktad till förskolor/skolor 2018. Utbildningen kommer att hållas på Barnahus. 

Hanna Petersson och Stina Hälleblad 
Samordnare Barnahus Nyköping 
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Barnahus 
Nyköping 

Statistikredovisning, 2017 
jämför 2016 

Samråd (antal barn) 

   

Akut 
samråd 

Uppf. 
samråd 

  

Kommun Plan. 
Samråd 

Konsult. 
samråd 

Totalt 
samråd 

Flen 24 (19) 8 (2) 0 (0) 0 (0) 32** (21) 

Gnesta 13 (4) 1 (4) 0 (0) 1 (0) 15 (8) 

Katrineholm 60 (62) 20 (10) 0 (0) 0 (0) 80 (72) 

Nyköping 32 (53) 13 (7) 1 (4) 0 (3) 46 (67) 

Oxelösund 15 (11) 2 (3) 0 (0) 0 (0) 17 (14) 

Trosa 3 (3) 3 (3) 1 (0) 0 (0) 7 (6) 
Vingåker 9 (6) 2 0 0 (0) 0 (0) 11 (8) 

Annan* 15 

   

15 

 

Totalt 171 (158) 49 (31) 2 (4) 1(3) 223 (196) 

Myndighetsnärvaro vid samråd 

    

Polis Soc Åkl. BUP BUK KK Samordn.  

216 (206) 221 (208) 222 (203) 

 

28 (114) 53 (80) 17 (14) 210 (205) 

Polisförhör (antal barn) 

       

Kommun Polisförhör Soc i 
Medh. 

Åkl. i 
medh. 

 

Antal eftermöten 
efter förhör 

Flen 7 (15) 7 (13) 6 (14) 6 (9) 

Gnesta 6 (4) 5 (4) 4 (4) 5 (4) 

Katrineholm 36 (24) 34 (23) 30 (21) 28 (17) 

Nyköping 28 (51) 26 (40) 20 (38) 23 (35) 
Oxelösund 10 (9) 10 (7) 7 (7) 10 (5) 

Trosa 4 (5) 4 (5) 4 (4) 4 (3) 

Vingåker 2 (2) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Annan* 29 (27) 

      

Totalt 122 (137) 88 (94) 73 (91) 78 (75) 



Trygghetsperson vid polisförhör 

Trygghetsperson Antal 
Förälder 23 (60) 
Förskole/skolpersonal 63 (51) 
Annan 7 (14) 
Totalt 93 (125) 

Krisstöd antal 56 

 

En del förhör hålls med flera syskon vid samma tillfälle där samma person är trygghetsperson 
för alla barnen. Detta förklarar varför antal trygghetspersoner inte stämmer överens med .antal 
förhör. Trygghetspersonen ska alltid erbjudas ett krissamtal i samband med förhör. Vid flera 
tillfällen har dock samordnarna inte varit på plats vid förhör och krissamtalet har då uteblivit. 

Totalt antal barn 2017 (samråd och förhör) 

Kommun Barn 
Flen 31 (26) 

Gnesta 15 (8) 

Katrineholm 82 (73) 
Nyköping 51 (85) 

Oxelösund 19 (16) 

Trosa 7 (8) 

Vingåker 11 (9) 

Annan* 42 (27) 

Totalt 258 (252) 

*Remissärenden samt grova brottsärenden/ungdomsärenden/vittnesförhör. 

**Samma barn aktuellt i 2 eller fler samråd. 

( ) — Statistik från 2016. 

I vissa samrådsärenden har bedömning gjorts att barnförhöret ska hållas på polishuset i 
Katrineholm. Dessa förhör är inte redovisade i statistiken. 

Vid frågor gällande statistiken är ni välkomna att kontakta oss på Bamahus. 



Verksamhetsberättelse för Ungdomsmottagningen 
i Gnesta 2017. 

Ungdomsmottagningens fasta bemanning har varit två barnmorskor och en 
kurator. Barnmorskornas sammanlagda arbetstid har varit sju timmar i veckan, 
kuratorns har uppgått till fem timmar. Till detta har tillkommit tid för 
studiebesök på mottagningen. Vid behov har vi kunnat erbjuda läkartid till 
distriktsläkare. Vid några tillfållen under året kom en gynekolog från KK hit och 
kunde då ha litet mottagning även för ungdomsmottagningspatienter. 
Barnmorskorna är anställda av Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett och 
arbetar övrig tid på Barnmorskemottagningen i samma lokaler. Kuratorn är 
anställd av Gnesta kommun, socialförvaltningen, och arbetar annars på Individ-
och Familj eomsorgen som familj estödj are. 
Målgruppen har varit flickor i åldern 13-20 och pojkar i åldern 13-23 fram till i 
höstas då flickor upp till 23 år numera också är välkomna. 

Ungdomsmottagningen är belägen på Gnesta VC, men litet vid sidan om övrig 
verksamhet. Mottagningen har haft öppet för "drop-in" på onsdagar mellan 
15.00 — 18.00. Sommartid har vi haft öppet till kl 17.00. Möjlighet har också 
funnits att kunna få en bokad tid på onsdag eftermiddag, antingen före eller efter 
kl 15.00. Även tider andra dagar har vid behov kunnat bokas. Detta har dock 
inte skett mer än några gånger i månaden. Någon enstaka 
gång kan ungdomar komma oplanerat på andra tider än onsdag eftermiddag. Är 
ärendet akut har de fått hjälp annars har de hänvisats till ordinarie öppettider. 
Mottagningen har haft öppet alla onsdagar under året utom en då vi alla var på 
Ungdomsmottagningskonferens, se nedan. Några få gånger har vi även under 
terminerna stängt kl 17.00 för att undvika ensamarbete (VC stänger 17.00). 

Personalen på Ungdomsmottagningen har haft handledning fyra gånger under 
året tillsamman med personalen på övriga ungdomsmottagningar i sydöstra 
Sörmland. 
Mottagningen har deltagit vid ett regionsmöte med övriga ungdomsmottagningar 
i Sörmland. 
En barnmorska har gått en grundläggande utbildning i smittspåming. 
Vi har också varit med på en nätverksträff för smittspårare i denna del av 
Sörmland. 
All personal deltog i ungdomsmottagningskonferensen i Halmstad i maj. Tre 
dagar fullmatade med bra föreläsare och aktiviteter. Finansierat av Prio-pengar 
som mottagningen fått. 
I juni gick vi en endagsutbildning om kondomer. Och vi har fått varsin 
"kondomlåda" för att kunna ge bättre rådgivning angående kondomer. 
En barnmorska var med på en utbildningsdag om Youmo. 



En barnmorska har påbörjat sin sexologiutbildning i Stockholm, kommer att 
pågå även under våren 2018. 
Kuratorn går steg lutbildning i KBT som är två-årig. Denna utbildning 
genomförs med hjälp av Prio-pengama. 

I början av året avslutade vi en enkätundersökning bland ungdomarna som 
besöker oss. Enkäten tar upp bemötande, tillgänglighet etc. Ungdomarna var 
nöjda med detta, se bilaga 1. 

Verksamheten 

I Gnesta kommun finns 1092 ungdomar i de åldersgrupper som 
ungdomsmottagningen vänder sig till. Det är ungefär samma som 2015. Det sker 
en litet ökning i de yngre åldersgrupperna (13-15 år). De har börjat besöka oss 
så det ger en fingervisning om att antalet besök kan komma att öka ytterligare 
om ett eller ett par år. 

Vi hade under året 262 registrerade besök hos barnmorska och 39 besök hos 
kurator. Detta är fler än förra året (236 hos barnmorska och 9 hos kuratorn). 
Gynekologen från KK, Nyköping har haft 5 ungdonismottagningsbesök. Till det 
kommer att antal oregistrerade besök av ungdomar som "tittat in" och hämtat 
kondomer och broschyrer. Vi har försökt hålla litet koll på hur många det har 
varit och har räknat till 178 men vet att det varit fler. En del har varit hos oss, 
och framför allt tagit kondomer, då vi alla tre varit upptagna och alltså inte sett 
dem. 
Att antal besök stiger är alltså naturligt med tanke på att ungdomarna i de 
aktuella årskullarna ökar i antal. 

De flesta av mottagningens besök har handlat om preventivmedelsrådgivning 
och/eller testning för STI. Andra anledningar till besök är graviditetstest, akut-p-
piller, underlivsbesvär av olika typer och diverse allmänna fysiska eller 
psykosociala bekymmer. En del ungdomar kommer ganska regelbundet och 
hämtar kondomer. 
Kuratorn har haft ungdomar som kommit för enstaka eller flera samtal. Vid 
behov har barnmorska och kurator kunnat träffa besökare tillsammans. 



Under 2016 har 76 Klamydia/Ge-tester tagits (68 förra året). 7 har varit positiva 
för Klamydia (6 förra året) och dessa har föranlett till smittspårning. 

Alla årskurs åttaklasser har erbjudits studiebesök på mottagningen. Samtliga 
klasser har kommit. 

Vi har haft 30 registrerade besök av pojkar på mottagningen. Det är ungefär 
samma som förra året (28). De flesta som kommit har velat undersökas för 
könssjukdomar. Att det är betydligt färre pojkar än flickor är inget som är 
utmärkande för vår mottagning utan vanligt på de flesta ungdomsmottagningar. 

Vi upplever att tillgängligheten är god eftersom barnmorskorna arbetar i samma 
lokaler hela veckan och kan då också nås av ungdomarna för information eller 
bokning av tid både till barnmorska och kurator. Vi har en hemsida inom 
kommunens domän och på landstingets. På högstadieskolan finns en 
informationsskärm med rullande meddelanden. Där finns information om 
mottagningen och dess öppettider. Genom studiebesöken i årskurs åtta sprids 
också informationen om mottagningen. 
Vi har telefontid en timme/dag och också en telefonsvarare där man kan lämna 
meddelande. 



Resultat av enkät på Gnesta ungdomsmottagning vintern 2016-2017 

Vi lämnade ut 50 enkäter och fick in 49 svar. 44 var tjejer, 4 var killar och en 
uppgav inte kön. 
Av tjejerna var 23 stycken i åldern 14-16, 18 stycken var 17-19, och 3 var 20 år. 
Killarna var en femtonåring, en artonåring, två var 20 och en var 22år. 

44 av de svarande hade bara träffat barnmorska, fyra hade träffat både 
barnmorska och kurator. En hade inte uppgivit vem hen träffat. 

Samtliga har känt sig respektfullt bemötta och har fått hjälp med det de sökte 
för. De kommentarer som förekommer är enbart positiva (Hjälpsamma på ett 
glatt sätt. Var nervös innan men barnmorskan var jättesnäll & det kändes 
jättebra när jag gick därifrån. Trevlig personal etc). 

36 var nöjda med öppettiderna, 13 var det inte. Man önskade öppettider fler 
gånger i veckan eller längre öppettider. En efterfrågade bokningsbara tider. 

47 var nöjda med väntrummet. 2 missnöjda (Lite litet. Kunde vara mer stängt) 

På frågan hur man fått kännedom om ungdomsmottagningen(man fick ange flera 
alternativ) uppgav 11 internet, 23 kompisar/familj, 36 skolan, 13 studiebesök 
och 3 annat. 

Kommentarsfältet på slutet: 
Perfa. Enklare att boka tid/fler drop-in-dagar. Trevlig och informerande 
personal. Väldigt bra och trevligt ställe. Det var bra. Väldigt bra att det finns, 
trygghet. Tacksam att det finns! Vill ej ha HIV! Har absolut ingenting att klaga 
på! Fick recept (p-piller) samma dag & blev jättebra bemött. Skulle som sagt 
kunna vara öppet litet oftare. Toppen! Tycker den är jättebra!! Rara och snälla 
de som jobbar där. Fler öppen mottagningstider. Känns tryggt & bra att vi har 
en sådan bra Um här i Gnesta. 

Kommentar 

Ungdomarna känner sig väl bemötta och har fått adekvat hjälp. Det som de 
svarande hade mest önskemål om var utökade öppettider. Då vi under 
föregående år hade en trend med färre besökande är detta i nuläget (februari 
2017) inte aktuellt. Men om vi märker att fler kommer till oss är detta något att 
ta ställning till. Om man ser på befolkningsstatistiken så är det en ökning av 
antalet ungdomar i de nedre åldersgrupperna (13-14 år). Vilket kan ge fler 
besökare de kommande åren. 



Verksamhetsplan för Ungdomsmottagningen i 
Gnesta 2018 

Verksamheten: 

Troligen kommer Barnmorskemottagningen att under året få nya 
lokaler då den kommer att ingå i Familjecentralen som ska bildas i 
Gnesta. De nya lokalerna måste då vara utformade och placerade på 
ett sådant sätt att Ungdomsmottagningen kan bedrivas där. 

Alla årskurs åttaklasser kommer som vanligt att inbjudas till 
studiebesök. 
Vi kommer också att undersöka om det finns intresse från boendet för 
ensamkommande barn att göra studiebesök här. 

Utbildningar och möten: 

Vår kurator går steg 1 utbildningen i KBT. Den kommer att avslutas 
sommaren 2019. En av barnmorskorna går sexologi-utbilningen på 
Ersta högskola. Blir klar i maj i år. 
Vi kommer att delta i möten och utbildningar för 
ungdomsmottagningarna i Sörmland. Handledning kommer vi att ha 
tillsammans med personal från övriga ungdomsmottagningar i 
sydöstra Sörmland, två gånger per termin. 



Enkätundersökning Gnesta Ungdomsmottagning 2016 

Hjälp oss att bli bättre genom att svara på denna enkät. Du svarar anonymt. 

Ålder:  

Kön.  

Ringa in det eller de alternativ som stämmer på dig: 

Jag har besökt barnmorska kurator 

Blev du bemött på ett respektfullt sätt? 

Ja Nej (kommentera)  

Fick du hjälp med det du sökte för? 

Ja Nej (kommentera)  

Vad tycker du om våra öppettider? 

Bra Dåligt (kommentera)  

Vad tycker du om väntrummet? 

Bra Dåligt (kommentera)  

Hur fick du veta om Ungdomsmottagningen? 

Internet Kompisar/Familj Skolan Studiebesök Annat:  

Har du några synpunkter, idéer eller bara vill uttrycka din åsikt om 
Ungdomsmottagningen? Skriv! 

Tack för dina svar! 
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Av överenskomna medel används 5 miljoner kronor till stöd för samverkan och 
utveckling av jämställdhetsarbetet, och 15 miljoner kronor till att stärka och utveckla 
kvinnofridsarbetet. Av dessa medel går 9 miljoner kronor till de regionala stöd- och 
samverkansstrukturerna inom socialtjänsten. 

En projektplan med aktiviteter för överenskommelsens första år besluts av SKL 
senast den 31 mars, efter avstämning med Socialdepartementet. 

Skälen till överenskommelsen 

Kommuner och landsting har en viktig del i arbetet med att förverkliga de 
jämställdhetspolitiska målen. 1 mötet med skolan, vården och omsorgen får 
jämställdhetspolitiken reell innebörd för kvinnor och män, flickor och pojkar och 
personer som identifierar sig på annat sätt. Att omsätta de nationella 
jämställdhetsmålen i ett konkret förändringsarbete inom ramen för det kommunala 
självstyret, är en avgörande framgångsfaktor för att nå ett jämställt samhälle. 

Förändringar på nationell nivå påverkar villkoren för det jämställdhetsarbete som 
bedrivs av kommuner och landsting. Det gäller dels tillkomsten av en ny myndighet 
och en tydligare styrning och uppföljning av jämställdhetspolitiken, dels 
förtydligandet av statliga myndigheters jämställdhetsuppdrag och regeringens 
program för satsningen på jämställdhetsintegrering i myndigheterna (JiM). 
Samverkan mellan jämställdhetsmyndigheten, andra statliga aktörer och SKL, 
kommuner och landsting behöver därför utvecklas. Regeringen och SKL är överens 
om behovet av att stärka och utveckla stödet till kommuner och landsting så att de på 
bästa sätt kan möta kommande års utmaningar och utveckla arbetet för jämställdhet 
och kvinnofrid. 

Såväl omfattningen av mäns våld mot kvinnor som insatser på området över tid 
behöver följas upp på ett mer heltäckande och strukturerat sätt. Förutsättningarna för 
statistikföring och systematisk uppföljning av insatser lokalt behöver förbättras. 
Verksamheter som kommer i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare bör aktivt ' 
och varaktigt arbeta för att upptäcka våld. Därtill är våldsförebyggande insatser 
inklusive insatser för män som har utövat våld mot närstående ett centralt 
utvecklingsområde. Det finns ett starkt behov av ett utökat och verkningsfullt 
universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga, inte minst i skolan och 
föreningslivet. Detsamma gäller upptäckt och förebyggande av hedersrelaterat våld 
och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Överenskömmelsen redovisas i bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Lena Micko 
Ordförande 
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1. Inledning 

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) kan användas inom områden där båda parter har 

identifierat ett utvecklingsbehov, för att stimulera en förbättring i 

verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet, jämlikhet och 

jämställdhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på 

nationell, regional och lokal nivå. En viktig utgångspunkt vid 

överenskommelser mellan staten och SKL är en tillitsbaserad styrning 

som bl.a. ska syfta till att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar. 

Samhällsutvecklingen under de senaste åren har accentuerat behovet 

av fungerande samverkan, både mellan myndigheter inom staten, 

mellan stat, kommun och landsting och mellan den offentliga och 

privata samt den ideella sektorn. Överenskommelser mellan staten och 

SKL kan bidra till att vidareutveckla denna samverkan. 

Verksamhetsutveckling förutsätter ett kontinuerligt arbete med 

implementering av bästa tillgängliga kunskap. Värdet av forskning och 

innovation ska beaktas inom de verksamheter som ingår i 

överenskommelserna. Överenskommelserna mellan staten och SKL ska 

också utgå från ett tydligt jämställdhetsperspektiv, med syfte att 

kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Detta förutsätter att könsmönster klarläggs 

och analyseras och att brister och utmaningar i jämställdhetshänseende 

fortlöpande följs upp samt att det tydligt framgår i rapportering hur 

arbetet har bidragit till att åtgärda eventuella brister. 

Överenskommelsens mål ska formuleras på ett sätt som gör det möjligt 

att följa upp resultaten utifrån kön. Statistik som ingår i 

överenskommelserna ska redovisas och analyseras uppdelat på kön där 

så är möjligt. Även skillnader i förutsättningar och möjligheter som 

beror på exempelvis ålder, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck, funktionsförmåga m.fl. ska beaktas i analysarbetet. 

2. Bakgrund 

Det övergripande mål som riksdagen har fastställt för 

jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv. 

Regeringen presenterade i november 2016 skrivelsen Makt, mål och 

myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 
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2016/17:10). Skrivelsen innehåller en ny målstruktur för 

jämställdhetspolitiken med sex delmål: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och 

att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer. 

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter och villkor ifråga om betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut. 

3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 

samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval 

och personlig utveckling. 

4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha 

möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 

5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på 

lika villkor. 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 

pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

I skrivelsen ingår också en tioårig nationell strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin omfattar även hbtq-

personers utsatthet för våld i nära relationer och inkluderar 

hedersrelaterat våld och förtryck samt människohandel för sexuella 

ändamål. Regeringens målsättningar för strategin är: 

- Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. 

- Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för 

våldsutsatta kvinnor och barn. 

- Effektivare brottsbekämpning. 

- Förbättrad kunskap och metodutveckling. 

Strategin tar sin utgångspunkt i att våld ska förebyggas med fokus på 

våldsutövare och maskulinitetsnormer och större uppmärksamhet riktas 

på flickors och unga kvinnors utsatthet för våld. I arbetet med att 

genomföra strategin är det också nödvändigt att ta hänsyn till kvinnors 

och flickors livssituationer och omständigheter som kan innebära 

särskild sårbarhet. Strategin utgår vidare från att insatser för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor genomgående måste 

utgå från ett funktionshindersperspektiv och vara tillgängliga för alla, 

oavsett funktionsförmåga. Därtill tar strategin sin utgångspunkt i 



barnets rättigheter och principen om barnens bästa som bl.a. 

förutsätter barnets rätt att komma till tals och få sina synpunkter 

beaktade. En annan utgångpunkt är hbtq-personers rättigheter, som 

innebär att kunskap om hbtq-personers situation och risken att utsättas 

för våld i nära relationer och våld eller andra kränkningar på grund av 

sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är grundläggande i 

arbete mot våld. En förutsättning för att uppnå de jämställdhetspolitiska 

målen är att utmana begränsande och skadliga normer för maskulinitet, 

samt att involvera män och pojkar i jämställdhetsarbetet. 

Regeringen har även beslutat att inrätta en jämställdhetsmyndighet från 

och med januari 2018. Jämställdhetsmyndigheten ska arbeta med 

uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de 

jämställdhetspolitiska målen och ska bidra till en strategisk, 

sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av 

jämställdhetspolitiken. 

SKL har i uppdrag från sina medlemmar att stödja kommuner, landsting 

och regioner i jämställdhetsarbetet. Kongressen har beslutat att 

förbundet under mandatperioden ska: 

- stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att bidra till att 

antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner, 

- verka för jämställda arbetsvillkor och en jämställd lönepolitik, 

- bidra till utvecklingen av kvinnofridsarbetet och till att 

kommunerna, landstingen och regionerna har ett ökat fokus på 

våldsförebyggande arbete, samt 

- verka för att medlemmarna jämställdhetsintegrerar verksamheter 

och beslutsprocesser. 

SKL:s arbete för jämställdhet och kvinnofrid utgår från de nationella 

jämställdhetspolitiska målen samt från de ställningstaganden som 

uttrycks i Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och 

män på lokal och regional nivå samt i Europarådets konvention om 

förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i 

hemmet (Istanbulkonventionen). Stödet till utvecklingen av 

kvinnofridsarbetet omfattar insatser mot flera former av mäns våld mot 

kvinnor, i första hand våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld 

och förtryck. 

Staten och SKL har ingått flera överenskommelser som har relevans för 

jämställdhetsarbetet, bland annat överenskommelser som rör 
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förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. 

Överenskommelserna görs inom ramen för regeringens satsning på 

området som pågår 2015-2019. Under 2017 betalades totalt 790 

miljoner kronor direkt till landstingen för arbete med insatser för att 

stärka området. Målen är att uppnå en mer tillgänglig, säker, 

kunskapsbaserad och jämlik vård inom förlossningssjukvården, 

primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja 

kvinnors hälsa. 

Sedan 2014 har staten en överenskommelse med SKL om att stärka 

arbetet med mänskliga rättigheter. Det övergripande målet är att bidra 

till förverkligandet av regeringens mål för politiken om att säkerställa 

full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga 

rättigheter och bidra till genomförandet av Agenda 2030. Fokus under 

2017 var ökade kunskaper om hur mänskliga rättigheter omsätts i 

praktiken, ökad integrering av mänskliga rättigheter i styrning och 

ledning samt implementering av en plattform med kriterier för 

mänskliga rättigheter. 

En annan överenskommelse som gällde mellan staten och SKL 2016-

2017 var Män och jämställdhet som syftade till att stärka 

jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och 

maskulinitetsfrågor. Överenskommelsen omfattade sammanlagt 18 

miljoner kronor. Fokus under 2017 låg på våldsförebyggande arbete, 

hälsa, utbildning och föräldraskap. 

SKL har för perioden 2015-2018 sökt och beviljats 2 miljoner kronor 

från regeringen avseende projektet "Kunskapsspridning genom 

modellkommuner" som syftar till att stärka arbetet med 

jämställdhetsintegrering hos förbundets medlemmar samt förvalta de 

kunskaper och erfarenheter som vunnits genom Program för Hållbar 

Jämställdhet. 

Satsningarna och förändringarna på nationell nivå av det 

jämställdhetspolitiska området har stor betydelse för kommuner och 

landsting. Positiva effekter kan bland annat vara att samordningen, 

samverkan och utvecklingen på området stärks och resurser tillförs. 

Men förändringarna medför också olika utmaningar för kommuner och 

landsting. Exempelvis har arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära 

relationer genom historien främst utförts av ideella krafter. Under de 

senaste tio åren har samhällets aktörer tagit och utkrävts allt större 



ansvar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nya lagkrav har införts, 

uppdrag har förtydligats och nya roller har vuxit fram, vilket innebär att 

kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting utvecklas och 

professionalise ras. 

Även när det gäller mäns våld mot kvinnor är det viktigt med 

brottsförebyggande insatser som involverar hela lokalsamhället. 

Regeringens brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott (skr. 

2016/17:126), riktar sig till en bred målgrupp och även när det gäller 

denna typ av brottslighet är det viktigt att flera aktörer bidrar i det 

förebyggande arbetet. 

3. Skälen för en överenskommelse 

Kommuner och landsting har en viktig del i arbetet med att förverkliga 

de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetspolitiken är också central 

i arbetet med att säkerställa full respekt för Sveriges internationella 

åtaganden om mänskliga rättigheter. Regeringens insatser för att 

förverkliga de jämställdhetspolitiska målen vägleds därför av 

internationella instrument och skyldigheter som Sverige åtagit sig.1 

mötet med skolan, vården och omsorgen får jämställdhetspolitiken reell 

innebörd för kvinnor och män, flickor och pojkar och personer som 

identifierar sig på annat sätt. Att omsätta de nationella 

jämställdhetsmålen i ett konkret förändringsarbete inom ramen för det 

kommunala självstyret, är en avgörande framgångsfaktor för att nå ett 

jämställt samhälle. 

Jämställdhetsmyndigheten inleder sitt arbete i januari 2018 . Enligt sin 

instruktion (förordning 2017:937 med instruktion för 

Jämställdhetsmyndigheten) ska myndigheten arbeta med uppföljning, 

analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de 

jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska följa och analysera 

utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen, samt främja ett 

systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av 

jämställdhetspolitiken på alla nivåer i samhället, såväl nationellt som 

regionalt och lokalt. 

Dessa förändringar på nationell nivå påverkar villkoren för det 

jämställdhetsarbete som bedrivs av kommuner och landsting. Det gäller 

inte bara tillkomsten av en ny myndighet och en tydligare styrning och 

uppföljning av jämställdhetspolitiken, utan också förtydligandet av 

statliga myndigheters jämställdhetsuppdrag och regeringens program 
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för jämställdhetsintegrering i myndigheterna (JiM). Samverkan mellan 

jämställdhetsmyndigheten, andra statliga aktörer och SKL, kommuner 

och landsting behöver därför utvecklas. Regeringen och SKL är överens 

om behovet av att stärka och utveckla stödet till kommuner och 

landsting så att de på bästa sätt kan möta kommande års utmaningar 

och utveckla arbetet för jämställdhet och kvinnofrid. 

Sveriges åtaganden enligt Europarådets konvention om förebyggande 

och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet 

(Istanbulkonventionen) samt EU:s brottsofferdirektiv rör i hög grad 

verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för. I enlighet med 

vad världshälsoorganisationen WHO uttryckt (2016) vill regeringen och 

SKL betona hälso- och sjukvårdens stora betydelse för tidig upptäckt och 

förebyggande av våld liksom för vårdinsatser, hänvisning till andra 

stödinstanser samt utveckling av kunskap och statistik. Med hänsyn till 

landstingens omfattande verksamhet och geografiska ansvarsområde är 

det angeläget att dessa organisationer har egna funktioner för 

kompetensutveckling på området. 

SKL delar regeringens bedömning att både omfattningen av mäns våld 

mot kvinnor och insatser på området över tid behöver följas upp på ett 

mer heltäckande och strukturerat sätt. Förutsättningarna för 

statistikföring och systematisk uppföljning av insatser lokalt behöver 

förbättras. Verksamheter som kommer i kontakt med våldsutsatta och 

våldsutövare bör aktivt och varaktigt arbeta för att upptäcka våld. Därtill 

är våldsförebyggande insatser inklusive insatser för män som har utövat 

våld mot närstående ett centralt utvecklingsområde. Det finns ett starkt 

behov av ett utökat och verkningsfullt universellt våldsförebyggande 

arbete med barn och unga, inte minst i skolan och föreningslivet. 

Detsamma gäller upptäckt och förebyggande av hedersrelaterat våld 

och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål. 

4. Syfte och mål 

Syftet med överenskommelsen mellan staten och SKL 2018-2020 är att 

främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen. 

Målen med överenskommelsen är att: 

1. Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska 

området mellan staten, SKL, kommuner och landsting. 
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2. Stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting 

i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen. 

3. Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting 

utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga 

och bekämpa mäns våld mot kvinnor och i enlighet med det sjätte 

jämställdhetspolitiska delmålet. 

5. Arbetssätt 

Satsningen genomförs i projektform och leds av en styrgrupp, 

bestående av chefer från relevanta avdelningar på SKL. Styrgruppen 

rapporterar halvårsvis till Regeringskansliet om hur projektet 

fortskrider. 

Senast den 31 mars 2018 ska SKL till Regeringskansliet 

(Socialdepartementet) lämna ett förslag på projektplan för satsningens 

första år, med förslag på konkreta insatser och hur överenskomna 

medel avses fördelas för att genomföra överenskommelsens 

intentioner. Insatserna ska ta sin utgångspunkt i inriktningen för 2018-

2020, som innebär stärkt och utvecklad samverkan på det 

jämställdhetspolitiska området, stärkt och utvecklat arbete med de 

jämställdhetspolitiska delmålen och stärkt och utvecklat 

kvinnofridsarbete (se avsnitt 6). Efter samråd med Socialdepartementet 

fastställer styrgruppen projektplanen. 

SKL är en medlemsorganisation vilket innebär att kommuners och 

landstings behov är centrala och styrande för verksamheten. En viktig 

del i arbetet med överenskommelsen är att utveckla SKL:s ordinarie stöd 

till medlemmarna och integrera frågor som rör jämställdhet och 

kvinnofrid i redan pågående arbete, samt i utvecklingsarbete. Särskilt 

viktigt är även att stärka jämställdhetsarbetet i utvecklingsarbete som 

rör hälso- och sjukvården. 

SKL ansvarar för att långsiktigt förvalta resultatet av det 

utvecklingsarbete som genomförs inom överenskommelsen. 

6. Inriktning 2018-2020 

Primärt innebär satsningen en förstärkning av SKL:s möjligheter att på 

ett mer kraftfullt sätt stödja medlemmarna och bidra till en snabbare 

utveckling på de områden som satsningen rör. Jämställdhetsintegrering 

är utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Dessutom innebär 

satsningen en förstärkning av Kommuner och landstings egna funktioner 
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för kompetensutveckling inom vård och omsorg. Nedan redogörs 

övergripande för den inriktning som kommer att prioriteras inom 

överenskommelsen under 2018-2020. 

6.1 Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska 
området 

För att knyta samman den nationella nivån med det arbete som bedrivs 

lokalt och regionalt krävs en fungerande samverkan mellan relevanta 

aktörer. Det gäller mellan SKL och den nya jämställdhetsmyndigheten, 

men det rör också länsstyrelserna och andra statliga myndigheter, 

särskilt de som ansvarar för områden som rör kommunala 

kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg, som Socialstyrelsen och 

Skolverket. 

Samverkan är viktig både för att gemensamt utveckla förutsättningarna 

för jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting och för att bättre 

samordna olika aktörers insatser till enskilda. 

Exempel på samverkansområden är fortsatt utveckling av arbetet för att 

nå de jämställdhetspolitiska målen genom verksamhet såsom Öppna 

jämförelser Jämställdhet och de indikatorer som ingår där, utveckling 

och kvalitetssäkring av utbildningar i jämställdhetsintegrering, 

jämställdhetsanalys och jämställdhetsbudgetering, samt samverkan 

med relevanta statliga myndigheter för att främja ett 

jämställdhetsperspektiv i vägledningar och riktlinjer som är styrande 

inom skola, vård och omsorg. Därtill finns behov av utvecklad 

samverkan på kvinnofridsområdet och vad gäller arbetet mot mäns våld 

mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Bland annat är 

det viktigt att för SKL:s medlemmar att utveckla de regionala stöd- och 

samverkansstrukturerna och kommuners samarbete kring 

boendelösningar för kvinnor och barn som på grund av våld och hot 

behöver bosätta sig i en annan kommun. 

6.2 Stärka och utveckla arbete med de jämställdhetspolitiska delmålen 

För att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet hos kommuner och 

landsting i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen kommer 

SKL att utveckla särskilda insatser. Styrgruppen för överenskommelsen 

kommer att föreslå hur de olika jämställdhetspolitiska delmålen 

prioriteras under de tre år som överenskommelsen omfattar. 
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Under samtliga tre år kommer särskilt fokus att läggas vid målet om 

jämställd hälsa, samt målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (se 

vidare under rubrik 6.3). Att insatser för jämställd hälsa får en särskild 

betoning motiveras dels av att det är ett nytt delmål inom 

jämställdhetspolitiken, dels av att det finns stora och könsspecifika 

skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa. Arbetet inom området 

jämställd hälsa kommer att inriktas dels mot att ta fram nya insatser så 

att kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma förutsättningar för 

en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor, dels mot 

fortsatta insatser, med utgångspunkt i befintlig överenskommelse, som 

syftar till att förbättra vården till kvinnor och kvinnors hälsa. 

Under 2018 kommer också särskilt fokus att ägnas åt delmålet om en 

jämn fördelning av makt och inflytande. Arbetet kommer att inriktas 

bland annat på insatser som stärker det förebyggande arbetet mot det 

hat och hot som riktas mot förtroendevalda både på nätet och i 

vardagen. Kvinnor som deltar i det offentliga samtalet utsätts i högre 

grad än män för hot och hat av sexistisk karaktär, vilket är ett allvarligt 

demokratiskt problem och ett hot mot jämställdheten. 

6.3 Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet 

Utifrån regeringens intentioner och målsättningar i den tioåriga 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor vill SKL förstärka sitt arbete med att stödja medlemmarna i 

utvecklingen. Arbetet syftar till att stimulera en snabbare 

förändringstakt hos medlemmarna genom en utveckling av SKL:s 

medlemsstöd inom olika områden. Viktiga insatser omfattar bland annat 

att långsiktigt stödja och främja utvecklingen av: 

- kommuners och landstings kommungemensamma funktioner för 

kompetensutveckling på området mäns våld mot kvinnor, 

- genusförändrande våldsförebyggande arbete med fokus på förskola 

och skola, 

- hälso- och sjukvårdens arbete med tidig upptäckt, behandling för 

våldsutsatta kvinnor och barn och beteendeförändrande insatser till 

våldsutövare, samt 

- socialtjänstens arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och barn 

och beteendeförändrande insatser till våldsutövare. 

En grundläggande del av satsningen är att i samråd med bl.a. 

Socialstyrelsen och länsstyrelserna stödja de regionala stöd- och 
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samverkansstrukturerna (RSS) med kunskap och kapacitetsutveckling 

avseende kvinnofridsarbete. Det kommer också vara av vikt att utveckla 

SKL:s medlemsstöd för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

7. Den ekonomiska omfattningen 

Överenskommelsen omfattar 20 miljoner kronor för år 2018. 

Tabell Fördelning av medel inom ramen för överenskommelsen 2018 

  

mnkr 

Målområde 1: Stärka och utveckla samverkan på det 

jämställdhetspolitiska området mellan 

Medel till SKL 2,5 

Jämställdhetsmyndigheten, andra nationella aktörer, 

  

SKL, kommuner och landsting. 

  

Målområde 2: Stärka och utveckla jämställdhetsarbetet 

hos kommuner och landsting med särskilt fokus på det 

jämställdhetspolitiska målet om jämställd hälsa. 

Medel till SKL 2,5 

Målområde 3: Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i Medel till SKL 6,0 

kommuner och landsting utifrån målsättningarna i den Medel till de regionala stöd och 9,0 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

samverkansstrukturerna (RSS) 

 

Totalt för överenskommelsen 2018 

 

20,0 

8. Finansiering och redovisning 

Regeringen avsätter 20 000 000 kronor att användas i enlighet med 

denna överenskommelse. Kostnaderna ska belasta det under 

utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för 

budgetåret 2018 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, 

anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Beslut om 

utbetalning av medel kommer att ske genom en ändring av 

regleringsbrevet för 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda 

jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13. 

Medel avseende 2018 får rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 

december 2018. Medel som inte använts för avsett ändamål ska 

återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. 
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En ekonomisk redovisning som visar hur medlen använts ska lämnas till 

Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Ekonomichefen (eller 

motsvarande) på SKL ska granska och intyga uppgifterna i den 

ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om 

eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. 

Om redovisning inte inkommer i tid kan regeringen återkräva stödet. 

Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för 

regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. 

Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och 

verksamhetsrapporterna ska vara undertecknade i original av en 

behörig företrädare för SKL. Regeringskansliet (Socialdepartementet) 

och Kammarkollegiet har rätt att begära in kopior av räkenskaper och 

övrigt underlag som rör bidragets användning. 

En redovisning av hela det arbete som genomförts inom satsningen 

2018 ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 

31 mars 2019. I redovisningen ska SKL bedöma satsningens effekter och 

medlemmarnas förutsättningar för vidare arbete inom området. 

9. Uppföljning 

Satsningens resultat följs upp av SKL utifrån de mål som fastställts av 

styrgruppen. Uppföljningen ska särskilt fokusera på erfarenheter och 

resultat som kan ligga till grund för lärande och förbättringar över tid. 

SKL ansvarar för att långsiktigt förvalta resultatet av det 

utvecklingsarbete som genomförs inom överenskommelsen. 



Stockholm 
den2.2. januari 2018 
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ernilla Baralt 

Statssekreterare 
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10. Godkännande av överenskommelsen 

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av 

regeringen och SKL:s styrelse. 

För staten genom 

Socialdepartementet  

För Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Stockholm 
den le januari 2018 

r 
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