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Handlingsplan våld i nära relation  
En beskrivning av kommunens ansvar och arbete kring frågor som rör våld i nära relation.  

 

Bakgrund 
Denna handlingsplan ersätter den tidigare ”Töreboda kommuns Handlingsplan Mot Våld i nära 

relation” antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23..  
 

Syfte 

Syftet med handlingsplanen är att ge en generell beskrivning av kommunstyrelsens ansvar och 

därmed informera den enskilde, anhöriga och allmänhet om vilket stöd de kan förväntas få.  

Handlingsplanen ska tillsammans med nämnd lagstiftning, Socialstyrelsens riktlinjer, allmänna 

råd och handbok samt kommunens mål utgöra ett stöd i arbetet med att besluta och utforma 

insatser. 
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Handlingsplan mot våld i nära relation 

Problembeskrivning  
Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem, som kan få allvarliga konsekvenser för den som 

utsätts för våldet. En våldsutsatt person lever i en relation där det förekommer olika typer av 

våld. De lever i rädsla och ständig beredskap. Att ta sig ur ett sådant förhållande är svårt. Den 

våldsutsattas sociala nätverk är ofta reducerat och våldsutövarens åsikter och handlingar får 

stor tyngd för den våldsutsattas beteende. Självförtroendet kan vara  mycket lågt och den 

våldsutsatta ger ofta sig själv skulden för allt som går fel. Beroendet till våldsutövaren är stort 

och den våldsutsatta kan vara osäker på hur hen ska klara sig på egna ben. De barn som lever i 

familjen har även de påverkats av våldsutövaren handlingar. Det är vanligt att den våldsutsatta 

är ambivalent i sina känslor då relationen präglas av perioder våld men även av kärlek. Det är 

inte ovanligt att många går tillbaka till förhållandet flera gånger innan uppbrottet blir definitivt. 

Forskning visar på att det är störst risk för dödligt våld i uppbrottsprocessen av relationen.  

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att ge en generell beskrivning av kommunstyrelsens ansvar och 

därmed informera den enskilde, anhöriga och allmänhet om vilket stöd de kan förväntas få.  

Handlingsplanen ska tillsammans med nämnd lagstiftning, Socialstyrelsens riktlinjer, allmänna 

råd och handbok samt kommunens mål utgöra ett stöd i arbetet med att besluta och utforma 

insatser. 

Mål 
Kommunstyrelsens mål för arbetet med våldsutsatta är att:  

 Alla människor oavsett kön eller ålder ska ha rätt till ett liv utan hot, våld, förtryck eller 

annan kränkande behandling.  

 Våldsutsatta personer ska mötas med respekt, empati och förståelse och ska snabbt få 

stöd och hjälp i sin situation.  

 Våldsutövare ska erbjudas stöd för att förhindra fortsatt våld.  

 Personal ska aktivt uppmärksamma våld i nära relationer genom att i alla ärenden fråga 

om våld.  

 

Kommunstyrelsen ska även tillse att personalen har god kompetens om våld i nära relationer 

genom att: 

 Se till att arbetet mot våld i nära relationer sker i en strukturerad samverkan. 

 Bevaka att det finna en samordnare i arbetet mot våld i nära relationer. 

 Verka för förebyggande insatser mot våld i nära relationer finns inom kommunen. 
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 Uppmärksamma särskilt utsatta gruppers behov på grund av exempelvis ålder, etnicitet, 

hedersrelaterat våld och förtryck (HVF), sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 

missbruk och beroende. 

 Samordna socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer i samarbete med Utväg och 

andra externa samverkanspartner.  

 Samverka med relevanta organisationer inom den frivilliga sektorn.  

 Sprida information inom kommunens verksamheter samt till kommuninvånare om våld i 

nära relations-problematiken.  

 Revidering av handlingsplanen ska ske vid behov.  

Definitioner av våld 
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, 

smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att 

göra det den vill” - psykologen Per Isdal (Alternativ till Vold, 2005) 

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell 

strategi för att förebygga och bekämpa våld i nära relation. Våld i nära relation drabbar både 

kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i 

majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Våld i nära relation är ofta 

ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott.  

Fysiskt våld är all form av oönskad beröring och handling som orsakar skada eller smärta. T.ex. 

Knuffar, slag, sparkar, fasthållande, drag i håret, klämma eller nypa den utsatta.  

Psykiskt våld är kränkning emot person, egendom eller människovärde, direkta eller indirekta 

hot eller förlöjligande. 

Latent våld är den våldsform som inte görs eller uttrycks verbalt, men som är underförstådd 

genom exempelvis blickar, stämning eller kroppsspråk. T.ex. att stämningen förändras när 

våldsutövaren finns i närheten och att "något hänger i luften". Stämningen är tryckt och risken 

för nytt våld är ständigt närvarande och styr den som utsätts för våldet och hur denne beter sig. 

Sexuellt våld är våldtäkt, att någon rör på personens kropp utan att denne vill det, att tvingas se 

på pornografi eller tvingas till samlag el utföra sexuella handlingar emot sin vilja. Det kan även 

vara att den våldsutsatta tar första steget till sex för att minska/lugna det fysiska våldet.  

Materiellt våld är att personen man lever med slår i väggar, dörrar eller att personliga 

tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Till materiellt våld räknas även våld emot 

husdjur och hot gällande husdjur t.ex. säga till barnet, ”kommer du inte till mig på umgänge så 

matar jag inte din kanin” 

Ekonomiskt våld är att man inte själv får bestämma över eller ha tillgång till sina egna pengar. 

Att förövaren har tillgång till den utsattes bank-id. Att den utsatte måste uppvisa kvitton på 

inköp, tvingas skriva under lånehandlingar, eller ovetandes blir skuldsatt.  
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Social utsatthet är frihetsinskränkningar eller isolering,  

Försummelse är när människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i 

vardagen utsätts för vanvård eller försummelse, t.ex. underhållande av medicin eller inte får sina 

behov tillgodosedda i form av mat, medicin, vila. 

Digitalt våld kan utövas över nätet, telefon eller olika sociala plattformar. Det kan handla om 

någon som skickar hotfulla mejl eller sms, eller sprider rykten på sociala medier. Det kan vara 

att sprida privata bilder online, sprida s.k. hämndporr, eller att kapa någons konto på sociala 

medier. Det kan vara att tvinga någon att dela med sig av sina lösenord eller att utöva kontroll 

över var en person befinner sig och när genom olika applikationer och geografisk positionering. 

Digitalt våld kan utövas av personer som man känner och har, eller har haft en relation till. Men 

det kan också förekomma i sammanhang där helt okända personer hotar, utnyttjar och begår 

övergrepp.  

Våldsutsatt 

En våldsutsatt är den person som utsätts för våldet av någon annan.  

Både män och kvinnor utsätts för våld, men utsattheten kan se ut på olika sätt. Det är vanligare 

att kvinnor utsätts för grovt och upprepat våld i nära relationer, av en partner eller före detta 

partner.  

Våldsutövare 

En våldsutövare är den person som utsätter någon annan för våldet.  

Kommunen har ansvar för att personer som utövar våld ska erbjudas det stöd och den hjälp som 

de kan behöva för att kunna förändra sitt beteende. Att erbjuda och ge insatser till dem som 

utövar våld är en viktig del i arbetet att förebygga och motverka våld. För att motverka hot och 

våld i nära relationer är det viktigt att inte bara rikta insatser mot den som utövar våld utan 

också mot den som riskerar att göra det. Samtalen syftar till att medvetandegöra den enskildes 

ansvar, attityder och värderingar samt till att hjälpa den som utövar våld att upphöra med det. 

Om förövaren är förälder är det viktigt att få denne att inse att dennes våldshandlingar också 

drabbar barnen. Kommunen kan också hänvisa till Utväg i Skövde tar emot våldsutövare för 

samtal enskilt och i grupp.  

Närstående/Bevittnande  

Utgångspunkten för om någon skall betraktas som närstående eller inte är om det finns en nära 

och förtroendefull relation mellan den som utövar våldet och den som utsatts för brottet. 

Exempelvis omfattas makar, sambor, pojk-flickvänner, föräldrar, syskon, familjehemsföräldrar, 

mor- och farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder, farbröder, barn och barnbarn eller andra 

personer som den våldsutsatta har en förtroendefull relation med. Bedömningen av vem som 

betraktas som närstående skall göras utifrån familje- och levnadsförhållanden i det enskilda 

fallet (prop. 2006/07:38 s.46) I bestämmelsen görs ingen skillnad på om det är en man eller en 

kvinna som begår brottet. 



Handlingsplan mot Våld i nära relation 

 
 
 
 
 

 
 

4 
 

Särskilt utsatta grupper 

Barn  

Barn som lever i en familj där det förekommer våld är mycket utsatta. Ofta kan föräldraförmåga 

brista när den ena föräldern blir misshandlad då barnens behov lätt förbises. Barn upp till 18 år 

som bevittnat våld ska ses som brottsoffer. Barn som lever med våld i sin vardag antingen de 

bevittnar eller själv utsätts direkt för våldet påverkas ofta allvarligt, vilket kan leda till negativa 

konsekvenser under uppväxten.  

Ungdomar/unga vuxna som utsätter partner för våld 

Våldet emot unga vuxna skiljer sig inte nämnvärt från våld mot vuxna men däremot lever unga 

under andra villkor än en vuxen. Våldet kan pågå både på hemmaplan men även i skolan, om 

både förövaren och den utsatta går på samma skola. Det kan vara den första relationen 

ungdomen har och första gången denne är kär. Om den första relation är kantad av 

våldshandlingar blir detta den referensmall för hur den unge förväntar sig att kärleksrelationer 

ska se ut. Här är samverkan mellan socialtjänst och skolan viktig. Skolan har här ett ansvar att 

sprida information om våld i nära relation bland ungdomar.  

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersförtryck förekommer inte i alla gruppcentrerade familjer utan i de familjer vars 

tankemönster präglas av hederstänkande och skam. I dessa familjer är kollektivet centralt och 

släkten har stor påverkan på individen. Det är i synnerhet släktens överhuvud som utifrån 

hierarkisk ordning har stor påverkan på övriga släkten. Hedersrelaterat våld bygger på 

föreställningen att en familjs heder främst är beroende av hur personer i familjen beter sig, hur 

individens sexualitet kontrolleras.  Hedersrelaterat våld kan drabba flickor och pojkar, homo- 

och bisexuella personer av båda könen och personer med könsöverskridande identitet och 

uttryck. Hedersrelaterat våld kan delas in i psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och materiellt våld. 

Hotbilden mot den enskilde kommer från en stor grupp människor och innefattar exempelvis 

olaga hot, bortförande, utpressning, tvångsäktenskap, misshandel, mordhot och mordförsök 

vilket gör att skyddat boende på annan ort är nödvändigt.  

Hedersförtryck innefattar inte alltid fysiskt våld utan ett förtryck där man fråntas rätten att 

bestämma över sitt liv. Den enskilde får exempelvis bara umgås med vissa personer, får inte 

utbilda sig eller klä sig på ett visst sätt.  

Flickornas tillvaro begränsas för att deras agerande och sätt att vara inte ska påverka övriga 

släktens anseende och status negativt. Detta kan uttrycka sig t.ex. via kontroll av tjejers av 

klädsel, sociala medier, vem hon träffar och vem hon är vän med eller umgås med, att hon inte 

får vara med på idrott eller simning i skolan. Pojkar blir även de utsatta i dessa familjer, kanske 

inte alltid för fysiskt våld men de kan bli tvingade att utföra våld mot andra 

familjemedlemmar/släktingar. Det kan även vara att de får begränsade livsval t.ex. gäller val av 

en partner. 



Handlingsplan mot Våld i nära relation 

 
 
 
 
 

 
 

5 
 

Inom gruppen för hedersrelaterat våld och förtryck förekommer även könsstympning, 

barnäktenskap och tvångsgifte. Det kan också handla om att en person förs ut ur landet i syfte 

att bli bortgift eller ”uppfostrad”.  

Funktionsnedsättning  

Våld mot funktionsnedsatta är ett relativt osynliggjort samhällsproblem och studier visar på att 

funktionsnedsatta är utsatta för våld i högre utsträckning. Bristande kunskap bland 

yrkesverksamma medverkar ofta till att de våldsutsatta inte får ett bra bemötande eller adekvat 

omhändertagande. Personer med funktionsnedsättning utsätts ofta för våld av sin partner eller 

en tidigare partner, men förövaren kan också vara till exempel en färdtjänstchaufför, 

hemtjänstpersonal eller en personlig assistent. Ibland är förövaren dessutom både partner eller 

nära familjemedlem och den person som är anställd för att ge denne vård och assistans. Oavsett 

relationen mellan våldsutsatt och förövare kan det finnas en betydande maktobalans. 

Våld mot äldre  

Våld mot äldre och framförallt kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som fått ökad 

uppmärksamhet under de senaste årtiondena. Bristande kunskap eller stereotypa 

föreställningar om att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld riskerar 

även att leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation. 

Därigenom försvåras deras möjligheter att få stöd och hjälp. Situationer där en äldre person 

utsätts för våld av sin partner kan se olika ut. I en del fall kan personen ha varit utsatt för våld 

från sin partner under större delen av sitt vuxna liv. I andra fall kan en partner börja utsätta en 

äldre person för våld först efter det att hen blivit äldre.  

Våld i HBTQI relationer  

Det kan vara skambelagt att som HBTQI-person bli utsatt för våld och förtryck av sin partner. 

Är relationen inte accepterad bland vänner och familj kan det vara svårt att få det stöd som en 

behöver. Bristen på kunskap och stereotypa föreställningar om HBTQI -personers nära 

relationer kan bidra till en ökad utsatthet. Sjukvårdspersonal kan till exempel vara mindre 

uppmärksamma på om en kvinna visar tecken på att ha blivit utsatt för våld i nära relation om 

hon söker vård i sällskap av en annan kvinna eller om hon uppger att hon lever i en HBTQI -

relation. Det kan också handla om att HBTQI -personer upplever att de inte är välkomna till eller 

får ett sämre bemötande på myndigheter och hjälpinstanser. 

Missbruk och utsatthet för våld  

Våldsutsatta med missbruksproblem är en mångfacetterad grupp i fråga om social tillhörighet 

och typ av missbruk. Missbruk kan bland annat leda till hälsoproblem, ekonomiska problem, 

bostadslöshet och kriminalitet. Att utöver detta utsättas för övergrepp i form av våld av en 

närstående gör att denna grupp och framförallt kvinnor är i behov av särskilda stödinsatser. 

Ytterligare en faktor som är specifik för kvinnor som lever i missbruk är att de ofta utsätts för 

våld av flera olika förövare. Våldsutövaren kan också fungera som ett skydd för den våldsutsatta 

mot andra förövare, speciellt om det är denne som tillhandahåller bostad.  
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Kommunens ansvar  

Kommunens ansvar för våld i nära relationer styrs huvudsakligen av bestämmelserna i 

socialtjänstlagen. Andra relevanta lagar är kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen, 

brottsbalken (BrB 3-6 Kap) och Lag om kontaktförbud. FN:s deklaration för mänskliga 

rättigheter och FN:s barnkonvention är övergripande riktmärken. Socialstyrelsens allmänna råd 

1 oktober 2014 tydliggör kommunernas ansvar för uppföljning, tillsyn, insatser, information och 

kartläggning. Kommunen är ansvarig för att förutom direkt arbete med målgruppen 

tillhandahålla uppsökande och förebyggande insatser riktade mot våld i nära relationer. 

Kommunen är vidare ansvarig för att samverka med andra myndigheter.  

Andra myndigheters och verksamheters ansvar  

Samtliga myndigheter och kommunala verksamheter har skyldighet att rapportera ärenden som 

rör misshandel till socialnämnden då det finns barn i familjen.  

Sjukvårdens ansvar 

Sjukvårdens ansvar styrs främst av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som i sin portalparagraf har 

samma helhetssyn som socialtjänstlagen. Sjukvården ska föra noggrann dokumentation vilket bl. 

a är en förutsättning för att rättsintyg vid misshandel blir korrekta. Det är framförallt 

vårdcentralerna, akutmottagningarna och kvinnokliniken som på ett tidigt stadium kommer i 

kontakt med våldsutsatta.  

Polisens ansvar  

I rättegångsbalken framgår att när ett misshandelsbrott kommer till polisens kännedom ska 

anmälan upprättas och förundersökning inledas. Polisanmälan görs av den våldsutsatta själv 

men också av andra.  

Åklagarens ansvar  

Våld mot närstående faller under allmänt åtal. Åklagaren är den som ansvarar för 

förundersökningen och beslutar om det finns skäl att anhålla våldsutövaren eller om åtalet skall 

läggas ner.  

Migrationsverkets ansvar  

Personer som under asyltiden utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående, har 

kommunen enligt 2 a kap. 1 § Sol. det övergripande ansvaret för att en våldsutsatt person får det 

stöd och hjälp hen behöver som avses i 5 kap. 11 § Sol. Om socialnämnden bedömer det lämpligt 

för kvinnan/mannen kan Migrationsverket omplacera personen inom sin egen 

förläggningsorganisation. Det är angeläget att socialtjänsten och Migrationsverket i dessa fall 

samråder för att den våldsutsatta skall få den hjälp hen behöver.  

Förskolan och skolans ansvar  

Förskola och skola skall samverka med Socialtjänsten. Förskola/skola har en 

anmälningsskyldighet till Socialtjänsten enligt 14 kap 1§ Sol om de har misstanke om att ett barn 

far illa (t.ex. barn eller ungdom som utsätts för våld, bevittnar våld, är utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck). Förskolechefer och rektorer inom Töreboda kommun har ett ansvar att tillse 
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att personalen som arbetar med barnen har en god kännedom om sin anmälningsskyldighet 

samt att de har en kännedom om kommunens handlingsplan mot våld i nära relationer. Skolan 

har också ett ansvar för att arbeta förebyggande och ge elever information om deras mänskliga 

rättigheter.  

Folktandvården  

Folktandvården har en unik möjlighet att tidigt upptäcka barn och unga som far illa samt vuxna 

personer som utsätts för våld. Det finns ingen annan offentlig verksamhet som möter barn och 

unga regelbundet över en så lång tidsperiod som Folktandvården. Folktandvården kan se 

utvecklingsförändringar och skador hos barn, unga och vuxna. 

Aktuell lagstiftning 

Den 1 juli 2007 skärptes socialtjänstlagen, ändringarna innebar att kommunen särskilt ska 

beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. 

Från och med 1 aug 2021 finns ett lagkrav att socialnämnden ska verka för att personer som 

utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.  

5 kap 11 § Sol. förtydligar socialtjänstens ansvar för våldsutsatta i nära relationer:  

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 

att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och 

dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt 

beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för 

brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776).  

5 kap 11a § Sol. riktar sig mot arbete med våldsutövare. Till socialnämndens uppgifter hör att 

verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska 

ändra sitt beteende. När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta 

säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes 

närstående. Lag (2021:645).  

14 kap 1 § Sol. handlar om anmälningsskyldighet till socialnämnden om det kommit till 

verksamhetens kännedom att barn far illa.  

SOSFS 2014:4 6 kap. Utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld  

1 § När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha: 

1. utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller  

2. bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska nämnden utan dröjsmål 

inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. Nämnden ska vidare bedöma risken för 

att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld.  
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5 kap 1 § Sol. beskriver att socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp 

under trygga och goda förhållanden.  

3 kap 6 a § Sol. beskriver att socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna 

insatser för att kunna möta barns, ungas och vårdnadshavares olika behov.  

2 kap 1 § Sol. fastställer att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har 

det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär 

ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.  

3 kap 1 § Sol. beskriver socialtjänstens uppgift att göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena i kommunen, informera om socialtjänsten i kommunen, svara för omsorg 

och service, upplysningar, råd och stöd, vård och ekonomisk hjälp samt annat bistånd till 

familjer och enskilda som behöver det.  

3 kap 3 § Sol. fastställer att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande 

av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

3 kap 4, 5 § Sol. beskriver nämndens uppsökande verksamhet, samt samverkan med andra 

samhällsorgan, organisationer och föreningar.  

4 kap 1 § Sol. hanterar rätten till bistånd.  

11 kap 1 § Sol. anger nämndens skyldighet att utan dröjsmål inleda utredning.  

2 a kap Sol. Beskriver bosättningskommunens ansvar.  

2 a kap 8 § och 9 § Sol. Handlar om ansökan om insatser i annan kommun.  

4 kap 3 § Brb Barnfridsbrott Handlar om att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna 

vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott i nära relationer. Barnen ses här alltid 

som brottsoffer. 

Kommunens uppgift att sprida information 

Uppsökande och förebyggande arbete 

Det ingår i Kommunstyrelsens och socialtjänsts uppdrag att uppmärksamma problematiken 

om våld i nära relation och hedersvåld. Kommunen ska verka för att våldsutsatta, 

våldsutövare och bevittnande av våldet ska få adekvat stöd och hjälp. En förutsättning för att 

kunna erbjuda den adekvat vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks.  

Flera studier på området visar på samma sak; om man inte ställer frågor om våld berättar den 

våldsutsatta inte, d.v.s. man måste våga fråga för att få veta. Studier visar också att man inte 

behöver vara rädd för att fråga om våld utifrån att personen skulle ta illa upp över detta. De 

flesta personer tycker att det är bra att man frågar, oberoende av om de har våldserfarenhet 

eller inte. Det viktigaste är inte hur man ställer frågan utan att man ställer frågan 
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överhuvudtaget och är beredd att ta emot svaret. Ofta krävs det att man frågar flera gånger för 

att personen ska våga berätta.  

Information/utbildning  

 Information om kommunens arbete mot våld i nära relationer ska spridas till alla 

kommunens invånare.  

 Personal vid individ och familjeomsorgen samt chefer och handläggare/personal inom 

äldreomsorgen (ÄO), LSS/Socialpsykiatri (LSS), skola, fritidshem och förskola ska ha 

baskunskaper om våld i nära relationer. Detta ska finnas med i introduktionen för 

nyanställd personal.  

 Kommunstyrelsen ska kontinuerligt hållas informerad om arbetet mot våld i nära 

relationer.  

 Kommunens hemsida ska ha tydlig information i frågan, riktad till enskilda och 

professionella. Informationen ska ses över en gång per år av ansvarig handläggare.  

 Utväg Skaraborg har ett särskilt ansvar för att sprida information och för att öka 

kunskapsnivån i regionen när det gäller arbetet mot våld i nära relationer.  

 Samordnarträffar ska ske där samtliga kommunens verksamheter representeras i 

regelbundna möten under året.  

Bedömningsmetoder 

FREDA 

FREDA är standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära 

relation. FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att 

användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för 

våld. Bedömningsmetoderna utgörs av FREDA- kortfrågor som är ett kort formulär som ger 

professionella stöd i att fråga om våld. FREDA-beskrivning som ger en närmare beskrivning av 

karaktär och omfattningen av våldet en person varit utsatt för, såväl psykiskt, fysiskt och 

sexuellt våld. Slutligen ingår FREDA-farlighetsbedömning som avser att ge en bild av risken för 

fortsatt våld.  

 

Patriark  

PATRIARK är en checklista som består av tre delar och omfattar 15 faktorer. Syftet är att göra en 

bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld.  

Sara 

Sara är en guide som består av tre delar och omfattar 15 faktorer. Syftet är att göra en 

riskbedömning av aktuellt och framtida partnervåld.  

Samtal om frihet  

Samtal om frihet är en utbildning och verktyg för handläggare som möter personer som varit 

utsatta för våld i nära relation. Stabiliseringsbehandlingen består av ett antal trappsteg som 
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hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Behandlingen 

riktar sig till personer som tagit sig ur våldet (ej pågående våld) och som är i behov av att arbeta 

med de känslomässiga efterdyningarna som våldet har bidragit till.  

Insatser  

Kommunens socialtjänst skall erbjuda stöd och insatser akut, på kort eller lång sikt, detta 

beskrivs närmare i rutin för våld i nära relation.  

Exempel på insatser kan vara:  

 Fem stödsamtal utan dokumentation/utredning 

 Skyddat boende 

 Annat lämpligt tillfälligt boende 

 Stöd i anskaffning av ny bostad 

 Kontaktperson 

 Göra en strukturerad risk- och säkerhetsbedömning kring våldet.  

 Ekonomiskt stöd  

 Underlätta praktiskt och ekonomiskt för målgruppen att kunna ta del av Utvägs, 

Kvinnohuset Tranans och Kvinnojourernas verksamhet.  

 Vägledning och stöd vid kontakt med andra myndigheter, frivilligorganisationer och 

andra aktörer.  

 Stödsamtal på Utväg enskilt eller i grupp.   

 Stödsamtal på Tranan (2022 året ut)  

 Råd och stöd i familjerättsliga frågor.  

Intern samverkan  

Samverkan kring kompetensutveckling mellan olika personalgrupper kring våld i nära 

relationer.  

 Handlägga ärenden som rör våld i nära relation  

 Samordna insatserna för de våldsutsatta, de våldsutövande och för barn som upplevt 

våld.  

 Arbeta med metodutveckling.  

 Upprätta rutiner för hur arbetet ska bedrivas.  

 Initiera intern och extern samverkan.  

 Ingå i Utvägs och Länsstyrelsens nätverk.  

 Samarbeta med socialtjänsten i närliggande kommuner kring arbetssätt angående våld i 

nära relationer genom Utväg Skaraborg vilka bjuder in till träff två gånger/termin.  

 Verka för kompetenshöjande insatser och information för anställda inom verk-samheten 

Arbete och socialtjänst.  

 Samordnaren sammankallar vid regelbundna tillfällen per år till en intern 

samverkansgrupp för våld i nära relation.  
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Extern samverkan 

Samsyn och samverkan är väsentligt för att våldsutsatta, våldsutövande och barn som kan ha 

upplevt våld skall få det stöd som de behöver och har rätt till. Sedan 1996 pågår i Västra 

Götalands Skaraborgsregion en myndighetsövergripande verksamhet i arbetet mot våld i nära 

relationer som leds av Utväg. Samverkande myndigheter är polisen, åklagarkammaren, 

kriminalvården, hälso- och sjukvården samt Skaraborgs 15 kommuner genom socialtjänsten. 

Samverkan kan även behöva ske mellan socialtjänst och andra myndigheter. T.ex. 

Migrationsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.  

Uppföljning och kvalitetssäkring 

Kommunstyrelsen skall kontinuerligt följa upp arbetet mot våld i nära relationer för att 

säkerställa att arbetet håller en god kvalitet.  

Socialtjänsten ska följa upp insatsen på ett övergripande plan genom översyn av socialtjänstens 

ansvar för upptäckt av våld, behov av stöd och hjälp, inklusive särskilda behov av t.ex. ålder, 

etnicitet, hedersrelaterat våld och förtryck (HVF), sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 

missbruk och beroende.  

Socialsekreterare som handlägger ärenden skall genomföra en uppföljning med den utsatta/ 

utövaren för att säkerställa att klientarbetet varit fullgott. I utvärdering säkerställa vad den 

utsatta/ utövaren tyckt om det bemötande hen fått av socialtjänsten när insatsen avslutas, om 

hen fått den hjälp de önskat, om insatserna varit bra eller om hen önskat något annat.  

Metodutveckling 

Kommunstyrelsen skall verka för att i samarbete med Utväg utveckla och utforma metoder för 

att kunna ge målgruppen stöd och hjälp utifrån den bästa tillgängliga kunskapen om 

målgruppens behov och vad som ger bäst resultat. Utvecklingen avser även synliggörande av 

våldet och ett uppsökande arbete. De insatser som erbjuds skall vara av god kvalité. Utväg ska 

verka för regional utveckling och nationell forskning.  

Översyn av handlingsplan  

Handlingsplan ska ses över en gång per år och revideras vid behov. Samordnare är ansvarig för 

revidering.  


