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Uppdragsbeskrivning skyddat boende 

 
Bakgrund 

I slutrapporten Samverkan mot våld, som samverkansberedningen har ställt sig bakom 2013-

14 maj är ett av målen att etablera ett skyddat boende för våldsutsatta personer i länet.  

Socialstyrelsens vägledning Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende finns en 

beskrivande definition av skyddat boende som lyder: en boendeinrättning som 

tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form 

av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. 

 Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:22) bör socialnämnden erbjuda  

våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld som är i behov av stöd och hjälp akut eller 

på kort eller lång sikt: 

 Lämpligt, tillfälligt boende som är tillräckligt bemannat av kvalificerad personal och 

som har tillräckliga skyddsanordningar, t.ex. lås och larm 

 Annat lämpligt, tillfälligt boende 

 

Syfte 

Syftet är att kunna säkerställa ett skyddat boende för kvinnor inom länet utifrån de krav som 

ställs enligt gällande lagstiftning och Socialstyrelsen allmänna råd. 

 

Uppdrag 

Länssamordnaren för samverkan mot våld får i uppdrag att: 

 Utreda förutsättningarna för ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn i 

Norrbotten. 

 Presentera ett förslag till överenskommelse för ett skyddat boende i länet mellan 

länets kommuner och landstinget.  

  Beskriva verksamhetens innehåll, ansvarsfördelning, organisation och finansiering. 

Utredningen ska ta hänsyn till redan befintlig verksamhet och stuktur, t.ex. samordning med 

Freda.  

Utredningsuppdraget ska utgå från aktuell kunskap och evidens i ämnet.  

 

 



 

 

Arbetsorganisation 

Politiska samverkansberedningen för vård, omsorg och skola är politisk ledningsgrupp med 

länsstyrgruppen som ansvarig tjänstemannagruppering.  

Länssamordnaren ansvarar för att ta fram förslaget tillsammans med samverkansaktörerna 

representerade i specialistgruppen samverkan mot våld. Utvecklingsstrategen för 

socialtjänsten på Kommunförbudet och chefen för Hälso- och sjukvårdsenheten NLL leder 

arbetet.  

 

Tidsplan 

Förslag till överenskommelse för skyddat boende upprättas under 2014. Tidplan för politisk 

samverkansberedning och länsstyrgrupp enligt nedan. 

14 maj Samverkansberedning 

20 augusti Länsstyrgrupp 

4 september Samverkansberedning 

29 oktober Länsstyrgruppen 

13 november Samverkansberedningen   

4 december Kommunförbundets styrelse  

9 december Landstingsstyrelsen 
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