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Handlingsplan mot våld i nära relation
socialnämnden Skövde kommun
sektor socialtjänst
Förord
Våld som sker i nära relation är ett folkhälsoproblem, ett allvarligt brott mot mänskliga
rättigheter och ett osynligt problem som berör många människor. Det finns olika teorier om
våldets orsaker och mekanismer som söker förklaringar hos individerna, i relationen, i
situationen och i samhällsstrukturen. Vad vi vet är att våld kan skapa trauma och sätta djupa
spår hos dem som utsätts för eller bevittnar våld. Skuld, skam, förringande av ens person och
livsrum är exempel på känslor och tillstånd som ger allvarliga konsekvenser för en persons
självkänsla, om våldet man blir utsatt för eller bevittnar, sker systematiskt och regelbundet.
Barn som lever i familjer där våld förekommer påverkas vare sig de direkt bevittnat
våldsituationen eller ej. Att leva i en familj med våld eller hot om våld kan vara
traumatiserande.
Vissa grupper som är utsatta för våld i nära relation kan vara i behov av särskilt stöd. Det
handlar om kvinnor med missbruksproblem, funktionshinder, annan kulturell bakgrund,
kvinnor som är äldre, personer som lever i samkönade relationer eller som utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck.
Socialnämnden i Skövde kommun har som mål att den som blivit utsatt för våld, barn som
bevittnat våld och de som utövat våld i nära relation ska få ett bra och professionellt
bemötande oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller missbruk
och beroende. All personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om våld i nära relation. Det
är viktigt att handläggningen sker skyndsamt och i en strukturerad samverkan såväl internt
som externt så att de som har behov av stöd och hjälp ges möjlighet att förändra sin
livssituation.
Handlingsplanen utgör Skövde kommuns socialnämnds grundläggande utgångspunkter
angående våld i nära relation. Handläggning, bemötande och dokumentation finns i särskild
handläggningsrutin.
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1. Övergripande mål
Socialnämnden i Skövde kommun har som övergripande mål att:
De som bor i Skövde kommun och är utsatta för våld, bevittnar våld eller utövar
våld i nära relation, ska utifrån ett korrekt bemötande och evidensbaserade
bedömningsmetoder erhålla det skydd och det stöd som de är i behov av.
Barnperspektivet ska alltid beaktas.

1.1 Delmål
1.1.1 Mätetal
- Andel medarbetare som årligen tagit del av handlingsplan och medföljande
rutiner.
- Andel medarbetare som genomgått utbildning avseende område våld i nära
relation.
- Andel inledda utredningar avseende område våld i nära relation som
tillgodoser behov av skydd och stöd, akut samt på kort och lång sikt.
1.1.2 Aktiviteter
- Sektor socialtjänsts personal ska bedriva förebyggande arbete genom att
rutinmässigt ställa frågor om förekomst av våld, för att bidra till tidig upptäckt
samt ge basal rådgivning och informera om stöd och hjälp att erhålla. Personal
ska särskilt beakta barnperspektiv om det framkommer att barn kan ha
bevittnat eller utsatts för våld.
- Sektor socialtjänsts personal ska ha tillgång till en handlingsplan som följer
gällande lagstiftning och riktlinjer, anvisade av Socialstyrelsen
- Sektor socialtjänsts hemsida ska ha information om det stöd och den hjälp som
våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare är i behov av.
Informationsbroschyrer ska finnas för internt och externt behov.
- Sektor socialtjänst ska ha fungerande interna och externa samverkansformer
för att underlätta arbete med våld i nära relation.
- Särskilt utsatta gruppers behov ska uppmärksammas.
- Kartläggning av omfattning och behov, inom ramen för socialtjänstens arbete,
för våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska göras regelbundet.

1.2 Genomförande/Ansvar/Tidplan för mätetal och aktiviteter
Se bilaga 1
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2. Definition av våld i nära relation
"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar,
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från
något som den vill." (P. Isdal)
Begreppet våld i nära relation inkluderar olika typer av våld som kan förekomma mellan
närstående. Begreppet närstående innebär att det finns en nära och förtroendefull relation
mellan personerna. Det kan vara makar, sambor, pojk- och flickvänner, föräldrar, syskon,
barn, mor- och farföräldrar. Det vanligaste brottet när det gäller våld i nära relation begås av
en man mot en kvinna i en parrelation. Vidare skiljer sig våld i nära relation mot annan
våldsbrottslighet då brottet oftast begås i hemmet av en person som den utsatta/utsatte har
eller har haft en nära relation till. Våldet upprepas vanligen och tenderar att öka inom
relationen. I handlingsplanen används oftast ordet kvinna för den som utsätts men planen
avser även andra våldsutsatta.

2.1 Olika former av våld
Fysiskt våld: oönskad fysisk beröring och handling som orsakar skada och smärta. Det kan
handla om att hålla fast, dra i håret, skaka, knuffa, nypa, ge örfilar, lugga, sparka, beröva
sömn, ta stryptag, hota med kniv eller vapen.
Psykiskt våld: verbala kränkningar, handlingar som riktar sig mot den närståendes person,
egendom eller människovärde. Psykiskt våld är också hot om fysiskt våld och konsekvenser
av olika slag mot person, husdjur eller egendom. Begränsning av den närståendes rörelsefrihet
är psykiskt våld. Det handlar också om ekonomisk styrning och kontroll.
Social utsatthet: frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt
och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.
Sexuellt våld: att tvingas delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja som upplevs som
kränkande.
Materiellt våld: den aggressivitet som riktas mot och förstör inventarier och ägodelar i och
utanför hemmet som skapar rädsla och oro.
Latent våld: stark ilska som aggressivitet som är inbunden och visar sig i kroppsspråk och
indirekta uttryck som får den närstående att känna sig rädd och skrämd. Latent våld upplevs
som hot om konsekvenser och påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld.
Försummelse: människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen
kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte
få tillräckligt med mat.
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3. Kommunens ansvar
Kommunens ansvar styrs framförallt av bestämmelserna i socialtjänstlagen. Där fastställs i
2 kap 2 § socialtjänstlagen kommunens yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får
det stöd och den hjälp de behöver.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd från oktober 2014 (SOSFS 2014:4) tydliggör
kommunernas ansvar för uppföljning, tillsyn, insatser, information och kartläggning.
3.1 Våldsutsatt
I 5 kap 11 § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden skall verka för att den som utsätts
för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. I andra stycket förtydligas socialnämndens
ansvar att särskilt beakta kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp
av närstående får det stöd och den hjälp de behöver. Enligt tredje stycket ska socialnämnden
på motsvarande sätt särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller
mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.
3.2 Barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld
Enligt 5 kap 1 § socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer
upp under trygga och goda förhållanden. Om barnet riskerar att utvecklas ogynnsamt åligger
det socialnämnden att barnet får det skydd och stöd som det behöver. Så snart något kommer
till socialnämndens kännedom som kan föranleda åtgärd från nämndens sida, ska en utredning
enligt 11 kap 1§ socialtjänstlagen inledas.
Den som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga under 18 år, har en skyldighet att
vid misstanke om att ett barn far illa anmäla det till socialnämnden enligt 14 kap 1 §
socialtjänstlagen.
3.3 Våldsutövare
För att minska risken att våldsutövare återfaller i destruktiva beteenden, är det viktigt att
erbjuda dem insatser enligt socialtjänstlagen. Utifrån ett barnperspektiv bör socialnämnden
erbjuda insatser till en våldsutövande förälder med syfte att våldet upphör och att
våldsutövaren erhåller ökad förståelse för hur våld påverkar barn.
3.4 Samverka och informera
Enligt 3 kap 4 § socialtjänstlagen ska socialtjänsten i sitt uppsökande arbete söka samarbete
med myndigheter och frivilligorganisationer för att förebygga sociala problem. Socialtjänsten
är den myndighet som har det yttersta ansvaret för att angripa och söka lösningar till sociala
problem. Frivilligorganisationerna ska ses som ett komplement till socialtjänstens arbete.
Huvudtanken bakom den skärpta lagstiftningen är att socialtjänsten ska utveckla egen
kompetens till att stödja och hjälpa våldsutsatta, barn som bevittnat/blivit utsatta för våld och
våldsutövare. För att arbetet med målgrupperna ska ha så hög kvalitet som möjligt krävs
samarbete med andra myndigheter och aktörer. De myndigheter/verksamheter som
socialtjänsten ska ha ett fungerande samarbete med är bland annat polis, åklagare, sjukvård,
skola, kvinnojour och brottsofferjour.
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Socialtjänsten ska vidare enligt 3 kap 1, 4 § socialtjänstlagen bland annat ge information och
upplysningar samt råd och stöd till dem som behöver det.
3.5 Kompetens
Enligt 3 kap 3 § socialtjänstlagen ska personal som utför socialnämndens uppgifter ha
lämplig utbildning och erfarenhet. Då det åligger socialnämnden att arbeta med våldsutsatta,
barn som bevittnat/blivit utsatta för våld samt våldsutövare ska det finnas kompetens och en
handlingsberedskap inom sektor socialtjänst för dessa frågor. Varje handläggare ska ha
tillgång till rutiner som är detaljerade och belyser den akuta samt kort- och långsiktiga
planeringen. Utöver rutinerna finns en aktuell telefonlista på samverkansparter samt
tillgängliga ideella resurser och organisationer.

4. Andra myndigheters ansvar
Anmälningsplikt, barn som misstänks fara illa
Den som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och unga under 18 år, har en skyldighet att
vid misstanke om att ett barn far illa anmäla det till socialnämnden enligt 14 kap 1 §
socialtjänstlagen.
4.1 Sjukvården
Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att ställa frågor om våld i sin kontakt med patienten för
att identifiera våldsutsatta och att ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt
omhändertagande. Som hjälpmedel finns underlag i material från Socialstyrelsen. Att vilja se,
vilja veta och att våga fråga – vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka
våldsutsatthet
Sjukvårdens ansvar styrs främst av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som i sin portalparagraf
har samma helhetssyn som socialtjänstlagen. Sjukvården ska föra noggrann dokumentation
vilket bland annat är en förutsättning för att rättsintyg vid misshandel blir korrekta. Det är
framför allt vårdcentralerna, akutmottagningen och kvinnokliniken som på ett tidigt stadium
kommer i kontakt med våldsutsatta.
4.2 Polisen
I rättegångsbalken framgår att när ett misshandelsbrott kommer till polisens kännedom ska
anmälan tas upp och förundersökning inledas. Polisanmälan kan göras av kvinnan själv men
också av släkt, vänner och andra i omgivningen. Om det finns barn i familjen som kan ha eller
har bevittnat våld har polisen skyldighet att anmäla till socialnämnden enligt 14 kap 1§
socialtjänstlagen.
Polisen brukar göra en hot- och riskbedömning för att se vilka former av skydd den utsatta
behöver, till exempel kontakt med en kvinnojour, skyddat boende eller överfallslarm.
4.3 Åklagaren
Våld mot kvinnor faller under allmänt åtal.
Åklagaren beslutar om det finns skäl att anhålla våldsutövaren och ansvarar för
förundersökningen. Därefter tar åklagaren ställning till om våldsutövaren ska begäras häktad
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eller inte. Domstolen fattar beslut om häktning. Om våldsutövaren häktas ska brottet utredas
omgående av polisen där åklagaren är fortsatt förundersökningsledare. Beroende på vad
förundersökningen visar beslutar åklagaren om våldsutövaren ska åtalas eller inte, om brott
kan styrkas.

5. Socialtjänstens arbete
5.1 Förebyggande






Sektor socialtjänst i Skövde kommun ingår i en lokal samverkansgrupp tillsammans
med polismyndigheten, åklagarmyndigheten, försäkringskassan, kvinnohuset Tranan,
kvinnojouren Elin, primärvården, jourcentralen, kvinnokliniken, MVC,
arbetsförmedling, tandhälsan, elevhälsan och folkhälsostrateg för att utarbeta goda
samverkansformer, förbättra kunskapen om kvinnovåld och hitta nya
samarbetsformer.
Sektor socialtjänst i Skövde kommun har en intern relationsvåldsgrupp med
representanter från varje avdelning, som arbetar med frågor kring våld i nära relation.
Socialnämnden i Skövde kommun bidrar ekonomiskt till jourverksamheter,
Kvinnohuset Tranan och Utvägs verksamhet.
Socialnämnden i Skövde kommun kan, efter ansökan, bidra med föreningsbidrag till
ideella föreningar.

5.2 Insatser
Våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat eller blivit utsatta för våld, ska efter
individuell bedömning kunna erbjudas lämpliga former av insatser som omfattar skydd och
stöd, akut samt på kort och långt sikt:










Göra en strukturerad skydd- och säkerhetsbedömning
Behovsprövade stödsamtal
Rådgivning
Tillfälligt/skyddat boende samt att vid behov ge stöd att söka nytt boende.
Hjälp att komma i kontakt med olika enheter inom sektor socialtjänst samt andra
myndigheter och frivilliga organisationer.
Ekonomiskt bistånd såsom uppehälle och andra fördyrande levnadsomkostnader.
Förmedla kontakt med Utväg för enskilda samtal samt deltagande i gruppverksamhet
för våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld.
Familjerådgivning
Familjebehandling

5.3 Samverkan
Våld i nära relation är ett mångsidigt och komplext problem och kräver samverkan.
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med
honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med
organisationer och andra föreningar (3 kap 5§ SoL). Samverkan behövs såväl i enskilda
ärenden som på övergripande nivå.
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5.3.1
Internt, socialtjänsten i Skövde kommun har en intern relationsvåldsgrupp där personal från
sektorns olika avdelningar och enheter finns representerade. Gruppen träffas två-tre gånger
per termin och har som syfte att diskutera samverkans- och handläggningsfrågor. Gruppens
deltagare får också på sina respektive arbetsplatser sprida information om nyheter gällande
lagstiftning samt på arbetsplatsträffar informera om hur att bibehålla kunskap och kompetens
genom bland annat utbildningar och web-baserat metodstöd.
5.3.2
Externt, en lokal samverkansgrupp för myndigheter och intresseföreningar finns i kommunen
med syfte att skapa långsiktiga och varaktiga lösningar på samverkan och samsyn.
Representanter finns från kommun, hälso-och sjukvård, rättsväsendet, försäkringskassa,
arbetsförmedling, tandhälsa, elevhälsa och frivilligorganisationer såsom kvinnojour och
brottsofferjour. Vid träffarna sker utbyte av information om de olika verksamheterna på en
strukturell nivå och vid behov kan diskussion också hållas på individnivå.
Socialtjänstens representant är samordnande och ansvarig för gruppens träffar.
5.4
Hot- och riskbedömning
Evidensbaserad bedömningsmetod Freda. Socialtjänsten i Skövde kommun nyttjar manual för
Freda;
– kortfrågor som hjälp att i tidigt skede ställa fråga om våldsutsatthet, med syfte tidig
upptäckt och erbjuda rådgivning
– farlighet som bedömer hot och risksituation inför val av erforderlig skyddsnivå
– beskrivning som i utredning visar våldets karaktär och omfattning
5.5 Sekretesskydd
Socialtjänsten ska informera och vara behjälpliga om de våldsutsatta vill ansöka om
sekretessmarkering/kvarskrivning.
I socialtjänstens handläggningsrutiner finns beskrivet hur skyddade personuppgifter ska
hanteras.

6. Kvalitetssäkring
6.1 Kartläggning
Sektor socialtjänst har ett system för att ta fram statistik på förekomst av våld mot närstående
i kommunen. Systemet täcker hur många som har varit våldsutsatta, hur många barn som kan
ha bevittnat/blivit utsatta för våld samt hur många som har utövat våld. Kartläggningen avser
samtliga ärenden som kommer till socialnämndens kännedom.
Kartläggningen kopplas till de insatser sektor socialtjänst erbjuder samt hur de svarar mot
enskilda och gruppers olika behov.
Resultat av kartläggningen redovisas socialnämnden.
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6.2 Uppföljning
Sektor socialtjänst följer upp arbetet med våld i nära relationer för att säkerställa en god
kvalitet. Uppföljningen syftar till att följa det egna arbetet med våldsutsatta, barn som kan ha
bevittnat/blivit utsatta för våld samt våldsutövande.
Uppföljningen redogör för hur sektor socialtjänst fullgör sitt ansvar för kontroll och
uppföljning av insatser som socialnämnden lämnat över genomförandet av, till extern
verksamhet.
Uppföljningen omfattar socialnämndens ansvar för upptäckt av våld, behov av stöd och hjälp,
inklusive särskilda behov på grund av t.ex. ålder, etnicitet, hedersrelaterat våld och förtryck,
sexuell läggning, funktionsnedsättning eller missbruk och beroende.
6.3 Metodutveckling
Sektor socialtjänst ska verka för att ge målgruppen stöd och hjälp utifrån den bästa
tillgängliga kunskapen om vad som ger bäst resultat.
Evidensbaserade metoder ska sökas via Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, som är
knutet till Uppsala universitet och arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på
nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer.
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7. Länkar och boktips
Sektor socialtjänst
stöd- och behandlingsenheten
tfn 0500-49 80 00, 49 85 80,
e-mottagning: www.skovde.se
Besöksadress: Kungsgatan 18, Skövde
Socialjouren
på icke-kontorstid, måndag-torsdag, söndag 17:00-23:00
fredag –lördag 17:00-02:00
tfn 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22
Kvinnohuset Tranan, ett skyddat boende i Skövde, dit du kan vända dig för frågor och/eller
samtal,tfn 0500-41 86 68 ( vard 08:00-16:00 )
www.kvinnohusettranan.kvinnojouren.se
Kvinnojouren, om du är i behov av att prata med någon tfn
0200-11 33 33 (vard 20:00-23:00 )
Mansjouren
tfn 0500-41 00 70
Besöksadress: Mariestadsvägen 71, Skövde
Tjejjouren Elina (utgår från Skövde och sträcker sig över hela Skaraborg)
tfn 0500-41 17 29 onsdagar mellan klockan 18-21
www.elina.tjejjouren.se
BRIS, Barnens Rätt i Samhället
tfn 116 111
www.bris.se
UMO, din ungdomsmottagning på nätet
www.umo.se
Utväg, erbjuder individuella samtal samt gruppverksamhet för kvinnor, män, ungdomar och
barn. tfn barnsamordnare 070-848 72 05
tfn våldsutsatt 070-617 23 25
tfn våldsutövare 070-764 69 35
www.utvag.se
Kvinnofridslinjen, om du är i behov av att prata med någon, är öppen dygnet runt
tfn 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se
Terrafem, nationell jourtelefon på 41 olika språk,
jourtfn 020-52 10 10
www.terrafem.org
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Somaya ( Kvinno- & Tjejour )
Systerjouren Somaya vänder sig till kvinnor med utländsk bakgrund och/eller muslimsk
identitet.
tfn 020- 81 82 83, måndag-fredag 9-16
www.somaya.se
Sjukvårdsupplysning
tfn 11 77
Brottsofferjour
tfn 0200-21 20
www.brottsofferjouren.se
HBT & Heder
www.hbtheder.se/
RFSL brottsofferjour
tfn 020-34 13 16 (gratisnummer)
www.rfsl.se
Tuvaforum ( TuvaForum vänder sig till de som har gjorts illa i en nära relation )
www.tuvaforum.se
Polisen
Polisens informationssida om brott i nära relation
www.polisen.se/kom-till-oss/
Samlad kunskap för kvinnofrid
www.nck.uu.se
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation, VKV
www.valdinararelationer.se/vkv
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8. Bilaga 1

Mätetal - Aktiviteter
Genomförande/Ansvar/Tidplan

Delmål
Mätetal
Andel
medarbetare som
årligen tagit del
av handlingsplan
och medföljande
rutiner

Andel
medarbetare som
genomgått
utbildning
avseende område
våld i nära
relation

Hur
Genomgång av
handlingsplan och
medföljande rutiner på
enheternas APT årligen.

Mål
100 %

Inom ramen för introduktion
för nyanställda ska alla
medarbetare tagit del av
handlingsplanen och
medföljande rutiner.
Deltagit på
100 %
utbildning/föreläsning
anvisad av kompetensplan
Tagit del av anvisade webföreläsningar
Tagit del av web-baserat
metodstöd
Som nyanställd deltagit på
Utvägs föreläsningar

Andel inledda
utredningar
avseendeområde
våld i nära
relation som
tillgodoser behov
av skydd och
stöd, akut samt på
kort och lång sikt.

Utredning ska ske med hjälp 90 %
av evidensbaserat
bedömningsinstrument
Freda farlighet/beskrivning.
Samtliga utredningar ska
utredas med underlag av
Freda bedömningsinstrument, med undantag
av ärenden där det
exempelvis bedöms som
olämpligt utifrån utsatt
persons psykiska hälsa eller
på grund av
språkförbristningar.

Ansvar
Enhetschef följer upp att
handlingsplan och
medföljande rutiner är
kända hos medarbetare.

Varje medarbetares
egenansvar att anmäla sig
och delta i anvisade
utbildningar/ föreläsningar i
kompetensplanen.
Enhetschef ansvarar för att
följa upp att medarbetare har
getts utrymme och tagit del
av det kompetenshöjande
utbud som erbjuds.
Enhetschef ansvarar för att
tillsammans med
avdelningschef följa upp så
att personal erhåller
erforderlig kunskap och
fortbildning.
Enhetschef ska genom årlig
statistikuppföljning, med
stöd av samordnare våld i
nära relation, se igenom de
utredningar som inletts för
att se att uppsatt mål
uppfyllts.
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Aktiviteter
Vad
Sektor socialtjänsts
personal ska bedriva
förebyggande arbete
genom att
rutinmässigt ställa
frågor om förekomst
av våld, för att bidra
till tidig upptäckt samt
ge basal rådgivning
och informera om
stöd och hjälp att
erhålla
Personal ska särskilt
beakta barnperspektiv
om det framkommer
att barn kan ha
bevittnat eller utsatts
för våld

Sektor socialtjänsts
personal ska ha
tillgång till en
handlingsplan som
följer gällande
lagstiftning och
riktlinjer, anvisade av
Socialstyrelsen.
Sektor socialtjänsts
hemsida ska ha
information om det
stöd och den hjälp
som våldsutsatta, barn
som bevittnat våld
och våldsutövare är i
behov av.
Informationsbroschyr
er ska finnas för
internt och externt
behov.

Hur
– Personal ska med
stöd av
bedömningsinstrument
Fredas kortfrågor,
ställa frågor om
våldsutsatthet
generellt och i vissa
verksamheter om
misstanke föreligger.
– Personal ska ha
kunskap att ge initial
rådgivning samt ha
kunskap hur att slussa
vidare om behov av
behovsprövade
insatser föreligger.
Enhetschef ska:
– vid
ärendegenomgångar
följa upp att frågan om
våld ställs
– ha våld i nära
relation som stående
punkt på varje APT
Handlingsplan ska
finnas tillgängliga för
all personal på Skövde
kommuns intranät.

Samordnare för våld i
nära relation, i
samverkan med webansvarig gör
regelbunden
uppdatering av
innehållet på
hemsidan och
revidering av
informationsmaterial.

Ansvar
Enhetschef ska
ansvara för att
frågan om
våldsutsatthet
hålls levande och
prioriteras.
Enhetschef följer
upp arbetet och
ansvarar för att
socialtjänstens
personal beaktar
barnperspektiv.

Tidsplan
Regelbundet
fortlöpande arbete

Samordnare våld i
nära relation, i
samverkan med
enhetschef
ansvarar för att
förändrad
lagstiftning
uppmärksammas.
Samordnare våld i
nära relation i
samverkan med
enhetschef ska
ansvara för att
kommunens
hemsida ger
erforderlig
information, samt
att erforderligt
informationsmaterial finns.

Handlingsplan för
våld i nära relation
ska revideras vid ny
mandatperiod, vart
fjärde år, eller vid
behov.

Uppdatering och
revidering ska ske en
gång per år eller vid
behov.
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Vad
Sektor socialtjänst ska
ha fungerande interna
och externa
samverkansformer för
att underlätta arbetet
med våld i nära
relation

Hur
Sektor socialtjänst ska
ha en intern
relationsvåldsgrupp
med deltagare från
samtliga
avdelningar/enheter,
där metod- och
handläggningsfrågor
diskuteras.
Sektor socialtjänst ska
aktivt verka för att
lokal
samverkansgrupp
finns i Skövde för att
främja extern
samverkan.

Särskilt utsatta
gruppers behov ska
uppmärksammas

Genom att ge
kompetensstöd till
personal som arbetar
med särskilt utsatta
grupper såsom bland
annat missbrukare,
äldre och
funktionsnedsatta.

Ansvar
Enhetschef ska
ansvara för att
representant från
enhet utses till
intern relationsvåldsgrupp samt
vid behov utse
ersättare.
Enhetschef, ska
tillsammans med
relationsvåldsgruppaktivt
verka för att
samverkan externt
kommer till stånd.

Tidsplan
Interna
relationsvåldsgruppen ska träffas
två gånger per
termin, eller oftare
vid behov av
samverkan i
klientärenden.
Lokala
samverkansgruppen
ska träffas 2 gånger
per år.

Samordnare våld i Regelbundet
nära relation har i fortlöpande arbete.
samverkan med
enhetschef ansvar
för att kunskap
och kompetens
tillgodoses
personal.

Att kunna erbjuda
skyddat boende för
särskilt utsatta grupper
som inte kan placeras
på Kvinnohus

Avdelningschef i
samverkan med
andra
avdelningschefer,
som berörs av
särskilt utsatta
Avdelningschef, med
grupper, ansvarar
stöd av enhetschef och för att behov av
samordnare våld i nära skyddat boende
relation, ska söka
kan tillgodoses.
boende-alternativ,
inom kommunens
befintliga
boendebestånd, som
kan verka i
skyddshänseende för
särskilt utsatta
grupper.
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Vad
Kartläggning av
omfattning och behov,
inom ramen för
socialtjänsten, för
våldsutsatta och barn
som bevittnat våld ska
göras regelbundet

Hur
Berörda handläggare
som ansvarar för att
utreda behov till
våldsutsatta och barn
som bevittnat våld,
ska månadsvis lämna
statistik till
enhetschef.

Ansvar
Avdelningschef i
samverkan med
enhetschef ska till
socialnämnd
redovisa
statistikuppföljningar.

Tidsplan
Genom årlig
uppföljning

Enhetschef
sammanställer
månatliga
statistikuppgifter.
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