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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund  

Handlingsplanen anger hur Vård- och omsorgsnämnden, samt ett par specifika av 

dess verksamheter i Sala kommun ska arbeta för att förebygga, kartlägga och 

motverka våld i nära relationer. Handlingsplanen anger även mål för att utveckla 

och kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i enlighet med Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4). Planen bygger på det mål som 

regeringen antagit i den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor. Strategin gäller för åren 2017- 2027 och ingår i regeringens skrivelse 

”Makt, mål och myndighet- feministisk politik för en jämställd framtid”1. Den 

nationella strategin inkluderar även frågor som rör hedersrelaterat våld och 

förtryck samt prostitution och människohandel. Strategin har utformats med 

hänsyn till 5 kap. 11 § socialtjänstlagen. Den nationella strategin utgör grunden 

för Västmanlands strategi och därmed Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala 

kommuns handlingsplan.  

I regeringens proposition konstateras att mäns våld mot kvinnor är ett 

omfattande samhällsproblem som berör många. Det är fråga om allvarlig 

brottslighet, det är också ett hälsoproblem, med omfattande fysiska och psykiska 

konsekvenser för såväl kvinnan som hennes barn. Världshälsoorganisationen 

(WHO) har sedan år 2002 klassificerat mäns våld mot kvinnor som en 

folkhälsofråga. Som samhällsproblem betraktat är det våld som riktas mot 

närstående kvinnor betydligt större än det våld som kvinnor eller män utövar 

mot närstående män. 

Handlingsplanen utgår även från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

och alla människors lika värde. Samt från FN:s beslut om att medlemsländerna 

ska arbeta för jämställdhet och bekämpandet av våld mot kvinnor och barn.  

1.2 Länsstyrelsen 

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att på en strategisk nivå stärka 
samverkan och samordna arbetet i respektive län för att motverka mäns våld mot 
kvinnor. Det ska ske genom att:  

 Stödja samordningen av insatser som syftar till att motverka mäns våld 
mot kvinnor.  

 Stödja förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

                                                             
1 Regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10 
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 Ansvara för regionalt metod- och utvecklingsstöd till kommunerna i syfte 
att underlätta implementering av nya metoder samt stimulera ett 
långsiktigt utvecklingsarbete 2.  

1.3 Regional Västmanlands strategiska arbete med Våld i nära 
relationer   

Det regionala arbetet mot våld i nära relationer samordnas av Länsstyrelsen 

Västmanland. År 2017 tog Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner, 

Region Västmanland, Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården fram en 

länsstrategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer. Länsstrategin utgår från den nationella strategin och gäller för åren 

2017-2020. Utifrån Länsstrategin tas varje år en handlingsplan fram för att bryta 

ner de nio insatsområdena till konkreta insatser. I handlingsplanen är det också 

tydligt vem som ansvarar för respektive insats.  

I länet finns en samverkansstruktur för frågor kring jämställdhet och våld i nära 

relationer. Jämställdhetsrådet leds av Landshövdingen och består av 

representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region 

Västmanland, fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer. För att 

stödja och samordna arbetet i rådet finns en beredningsgrupp och fyra 

fokusgrupper. De fyra fokusgruppernas områden är: jämställd ekonomi, jämställd 

utbildning, jämställd hälsa och mäns våld ska upphöra. Beredningsgruppens och 

fokusgruppens roll är att få rådets inriktningsbeslut att bli integrerade i 

verksamheternas planering respektive genomförande. 

Fokusgrupp ”Mäns våld ska upphöra”, tillika Styrgrupp våld, består av chefer från 

Kriminalvården, Åklagarkammaren i Västerås, Polisområde Västmanland, 

Länsstyrelsen, Region Västmanland samt fyra socialchefer från länets kommuner. 

Länkad till Styrgruppen finns ett antal nätverk med personer som arbetar med 

frågorna i sina respektive organisationer. 

Under styrgruppen finns den regionala samverkansgruppen. Länsstyrelsen har 

ett samordningsansvar för det regionala arbetet. Länsstyrelsen är 

sammankallande i den regionala samverkansgruppen och ansvarar för 

uppföljning av Västmanlands läns strategi. 

Genom strategin och en årlig handlingsplan läggs grunden för ett mer målinriktat 

och samordnat arbete mot våld i nära relation, syftet är att länets kommuner 

hälso-och sjukvård samt andra myndigheter ska samordna sitt arbete för att 

                                                             
2 Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Västmanland 2017-2020, 
dinar: 801-2034-2017 
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utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer (barn, kvinnor och män) samt 

förebygga och avskaffa våldet3. Genom en så kallas lokal samverkans grupp.  

1.4 Kommunen   

Kommunen har det yttersta ansvaret för att en enskild får det stöd och den hjälp 

de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i ansvaret som vilar på andra 

huvudmän 4. Skolan har till exempel både ansvar och möjlighet till 

våldsförebyggande arbete. Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt 

område. Socialtjänsterna inom Västmanlandsläns tio kommuner har det yttersta 

ansvaret för att de som vistas i kommunen får stöd och den hjälp de behöver. För 

akuta insatser under kvällar och helger ansvarar den länsövergripande 

socialjouren. 

1.5 Sala kommun  

Tidigare kommunstyrelseordförande i Sala kommun har skrivit på ett 

samverkansavtal och en Länsövergripande strategi ”Strategi för 

myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i 

Västmanland län, 2017-2020” 5 . Beslutet har antagits i Sala kommuns 

Kommunfullmäktige.  

Regeringen har även lyft fram betydelsen av samverkan i frågor som rör barn och 

unga som far illa eller riskerar att fara illa och beslutat införa nya 

lagbestämmelser om skyldighet att samverka fr.o.m. den 1 juli 2003. Förutom 

lagstöd ansåg regeringen att det behövdes stödjande strukturer för att 

samverkan skulle bli mer långsiktig och uthållig. Utifrån detta kom ”Strategi för 

samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa” 6, Sala 

kommun har i och med skrivandet av denna handlingsplan en uppdaterad 

version, som riktar sig till samverkan kring Sala kommuns barn ”Handlingsplan 

för samverkan, Sala kommun, då barn och ungdomar misstänks fara illa, 2018-

2021” 7. I handlingsplanen beskrivs vidare hur Vård- och omsorgsnämnden i Sala 

kommun arbetar med oro för barn och barn som bevittnat eller utsatts för våld. 

Handlingsplanen nämner även när och hur en orosanmälan görs samt kring barn 

                                                             
3 Handlingsplan, 2017 ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra, Länsstyrelsen i Västmanland.  
4 2 kap 1 § Socialtjänstlagen, 2001:453. 
5 Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Västmanland 2017-2020, 
dianr: 801-2034-2017 
6 Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. ISBN: 978-91-85483-60-0 
Artikelnr: 2007-123-31 
7Vägledande dokument för samverkan- då barn och ungdomar misstänks fara illa 2018-2021, Vård- och 
omsorgsförvaltningen, Sala kommun, se separat dokument, bilaga. 



 Handlingsplan mot Våld i Nära Relationer 2018-2021 
Vård och omsorg 

  

 

6 (29) 

och ungdomar samt anmälningsskyldigheten för de myndigheter vars 

verksamhet berör barn.  

 

Syfte 

Syftet med Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan, mot våld i nära 

relationer är att åstadkomma ett kraftfullt och effektivt arbete mot våld i nära 

relationer inom Vård- och omsorgsförvaltningen. I det ingår att särskilt 

uppmärksamma barn som lever i våld samt kvinnor och män som utsätts för våld. 

Våldet ska förebyggas och upprepning ska förhindras.  

 

Målgrupper 

 Barn och vuxna som utsatts för våld i nära relationer 

 Barn som upplevt våld av närstående vuxna 

 Barn och vuxna som utövat våld mot närstående 

 

Inriktningsmål: 

* Den som utsätts för eller utövar våld i nära relationer ska mötas av personal 

med rätt kompetens. 

* Fler barn och vuxna som utsättas för våld i nära relationer, ska få hjälp.  

* Alla invånare i Sala såväl barn som vuxen ska veta vart de ska vända sig för att 

få stöd ifall de utsätts för våld eller utsätter andra för våld i nära relationer. 

* Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun ska ha ett systematiskt och 

förebyggande arbete mot våld i nära relationer. 

 

Målet är att ha interna handlingsrutiner, utifrån en handbok för interna rutiner 

främst över Individ, Familj, Arbete (IFA) -myndighet och öppenvård inom Vård- 

och omsorgsnämnden, där ansvar om förebyggande, bemötande och insatser 

inom våld i nära relationer ligger.  

1.5.1 SALA KOMMUNS POLITISKA ORGANISATION  

Sala kommuns högsta beslutande organ är Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i 

kommunens viktigaste frågor. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och 

beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter, varje nämnd 

ansvarar för ett visst område.  
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Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom hela Vård- och 

omsorg. Direkt under finns en socialchef. Vård- och omsorgskontoret består av 

sex olika verksamheter Individ, Familj, Arbete (IFA)- myndighet, Individ, Familj, 

Arbete (IFA)- öppenvård, Hemtjänst/hemsjukvård/rehab och sjuksköterskor, 

Särskilt boende för äldre, Funktionsnedsättning och Administrativt stöd, med sex 

olika verksamhetschefer.  

Vård- och omsorgsnämndens uppgift är att fullgöra uppdrag inom socialtjänsten 

rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorgen enligt 

Socialtjänstlagen (SOL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FB). Nämnden 

svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kommunala 

hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till nämndens 

uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och 

katastrofer (POSOM). 

Vård- och omsorgsnämnden har utsett ett socialutskott som behandlar 

individärenden.  Det kan t.ex. handla om beslut att ansöka om vård enligt Lagen 

om vård av unga (LVU) och Lagen om missbrukare i vissa fall (LVM).  Ärenden 

som behandlas på socialutskottet är i regel sådana som handläggare enligt lag 

inte har rätt att fatta beslut om.  

1.5.2 LOKALA SAMVERKANSGRUPPEN- SAMVERKAN- MOT 
VÅLD  

Den ovannämnda länsövergripande ”Strategi för myndighetssamverkan om mäns 

våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Västmanland län, 2017-2020”, har 

haft tidigare upplagor. Det tydliggörs i strategin att det av varje kommun i 

Västmanland som verkningsfullt arbetar med våld i nära relationer krävs 

samarbete i en lokal samverkansgrupp, där man arbetar utifrån en lokal 

handlingsplan och vad styrgruppen beslutat. En viktig komponent är förankring 

och att strategin är välkänd bland kommunernas politiker och personal. 

Sala kommun har tidigare haft en lokal Samverkansgrupp, ”Eugenia” den startade 

1997 och där ingick bland annat representanter för socialtjänsten, 

familjerådgivningen, brottsofferjouren, kyrkan, RIA Hela människan, 

kvinnojouren, polisen, ungdomsmottagningen, vuxenpsykiatrin, skolan samt 

vårdcentral och BVC. Enligt Länsstrategin ska samverkansgrupperna vara 

tvärprofessionella och ha en grundrepresentation från socialtjänsten, polis, 

primärvård, frivård och frivilliga föreningar. Representation från andra delar av 

kommunal verksamhet såsom skola, äldreomsorg, handikappomsorg och 

missbruksvård är önskvärd. Gruppen har under en tvåårsperiod legat vilande och 

är under samordning och i en nyetableringsfas till att återupplivas. Socialtjänsten 

har en sammankallande funktion i lokala samverkansgruppen och ytterst 
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ansvarig i att upprätthålla samverkan samt implementering av den lokala 

handlingsplanen, utifrån den länsövergripande strategin 8. Samt utifrån 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4).   

1.5.3 VÅLD I NÄRA RELATIONSTEAMET, VIR–TEAMET, IFA- 
MYNDIGHET OCH ÖPPENVÅRD 

I Sala kommun under Individ, Arbete, Familj (IFA)- myndighet och öppenvård 

finns sedan sommaren 2018, ett våld i nära relationsteam, VIR-teamet. Syftet 

med teamet är att arbeta effektivt, kvalitativt och heltäckande mot våld i nära 

relation inom främst, Individ, Familj och Arbete (IFA), myndighet och öppenvård- 

Vård- och omsorg. VIR-teamets medlemmar har ett uppdrag att på sin 

enhet/verksamhet vara ambassadörer och specialister i ämnet våld, för att ge 

kunskap samt kunna coacha medarbetarna i det dagliga arbetet mot våld i nära 

relationer. Arbetet utgår ifrån nationella riktlinjer samt denna handlingsplan, för 

att förebygga, kartlägga och motverka våld i nära relationer i Sala. VIR-teamets 

mål är att utveckla och kvalitetssäkra Vård- och omsorgs arbete mot våld i nära 

relationer i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2014:4).  

 

 

 

  

 

                                                             
8 Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Västmanland 2017-2020, 
dinar: 801-2034-2017  
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2. SOCIALNÄMNDENS ANSVAR 

2.1 Socialtjänstlagen, SoL  

I 5 kap 11 § SoL finns en bestämmelse om socialtjänstens stöd till personer som 

utsätts för våld eller andra övergrepp: 

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

dennes närstående får stöd och hjälp. 

Socialnämnden skall 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 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.” 

2.2 Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd 

I oktober 2014 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld 

i nära relationer i kraft (SOSFS 2014:4). Till skillnad från den tidigare versionen 

(SOSFS 2009:22) så innefattar SOSFS 2014:4 inte bara allmänna råd (”bör”) utan 

även föreskrifter (”skall”), vilka är en bindande regler. För att våldsutsatta vuxna 

och barn som lever med våld ska få det stöd och den hjälp de behöver krävs det 

att socialnämnden har en planering med uppföljningsbara mål, tydligt ansvar och 

fastlagda rutiner för hur ärenden om våldsutsatthet ska handläggas. 

Socialnämndens övergripande ansvar fastslås inom följande områden: 

1 § Socialnämnden ska fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. 

2§ Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, 

fatta beslut i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta eller barn som 

bevittnat våld. 

3 § Om socialnämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) till någon annan, ska nämnden fastställa hur 

kontroll och uppföljning av sådan verksamhet ska göras. 

4 § Socialnämnden ska fastställa rutiner för hur information som har kommit till 

nämndens kännedom ska föras vidare till den del av verksamheten som enligt 2 § 
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har utredningsansvaret när det har uppmärksammats att ett barn kan vara 

våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld. 

5 § Socialnämnden ska vidare fastställa rutiner för hur skyddade personuppgifter 

ska hanteras. 

6 § Socialnämnden ska även fastställa rutiner för hur barn ska tas om hand och 

stödjas av personal med adekvat kompetens om en förälder har avlidit till följd av 

våld.  

7 § Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala 

tjänster som erbjuds våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot 

behoven i kommunen. 

8 § Bestämmelser om att kommunen tillsammans med landstinget ska upprätta 

en individuell plan när en enskild har behov av insatser både från socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården finns i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). 

9§ Socialnämnden ska samverka för att samordna sina insatser så att de inte 

motverkar varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska samtliga insatser 

samordnas. Detta ska göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet 

hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld. 

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte 

föreligger sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller 

tystnadsplikt enligt 15 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

10 § Socialnämnden ska vidare samverka externt med andra verksamheter, 

myndigheter och organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att 

samordna insatserna från de olika aktörerna så att de inte motverkar varandra. 

Om insatser ges till flera i en familj, ska nämnden även samverka för att skapa 

förutsättningar för att samordna samtliga insatser. Detta ska göras med 

beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld. Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för 

vilka det inte föreligger sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) eller tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).  

11 § Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret för den interna 

och den externa samverkan ska ligga. 
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3. VÅLD  

Alla som blir utsatta för våld i nära relationer, oavsett kön eller könsidentitet, har 

rätt till stöd och skydd. Handlingsplanen har utformats med utgångspunkt i 

brottsofferbestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL som omfattar alla brottsoffers rätt till 

stöd och hjälp, med avgränsningen för brott som avser våld i nära relationer. 

I handlingsplanen jämställs våld i samkönade relationer med mäns våld mot 

kvinnor då det ofta omfattar samma problematik och ger samma konsekvenser. 

Med begreppet barn avses personer under 18 år 9. 

I Handlingsplanen används begreppet ”barn som lever med våld” för att beskriva 

de barn som både kan ha bevittnat våld och/eller själva utsatts för våld i nära 

relation. 

Handlingsplanen inkluderar alla som utsatts för våld i nära relationer står inte i 

motsatsförhållande till det fjärde jämställdhetsmålet, att mäns våld mot kvinnor 

ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska enligt målet ha samma rätt 

och möjlighet till kroppslig integritet 10. 

3.1 Våldsutsatta kvinnor och män  

Både män och kvinnor utsätts för våld, men våldsutsattheten ser olika ut. Det är 

vanligare att kvinnor utsätts för grovt och upprepat våld i nära relationer, av en 

partner eller före detta partner. Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem, 

som kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Det finns skillnader i 

mäns och kvinnors våldsutsatthet. Brottsförebyggande rådet (Brå) tar fram fakta 

och sprider kunskap om brottslighet, att våldsutsattheten bland kvinnor och män 

ser olika ut framgår bl.a. av de årliga Nationella trygghetsundersökningarna, 

(NTU-undersökningarna) 11. Här framkommer att när kvinnor utsätts för brott 

som hot, misshandel och trakasserier är gärningspersonen ofta en bekant eller 

närstående och brottsplatsen är ofta hemmet, arbetet eller skolan. När män 

utsätts för denna typ av brott är gärningspersonen oftast en okänd person och 

brottet sker oftare på en allmän plats 12. 

                                                             
9 Artikel 1 Konventionen om barns rättigheter 
10 11 Proposition 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken s. 51 
11 Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning, NTU, är en urvalsstudie där ungefär 20 000 personer 
i åldern 16-79 år tillfrågas om de varit utsatta för olika personbrott, förmögenhetsbrott, bedrägerier eller stöldbrott. 
NTU inkluderar inte bara de brott som kommit till myndigheternas kännedom, utan alla brott som de intervjuade 
upplever att de har utsatts för. 
12 Frenzel, A. Brott i nära relationer – en nationell kartläggning. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ); 2014. 
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3.2 Våld i nära relationer 

När ordet våld används avses definitionen ur Per Isdals bok Meningen med våld 

”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 att göra det den vill”13. Isdals definition täcker in alla former 

av övergrepp när det gäller våld i nära relationer som t.ex. fysiska, psykiska, 

verbala, sexuella, ekonomiska, materiella och själsliga övergrepp samt 

försummelse. Begreppet omfattar även kvinnors våld mot män, våld i samkönade 

relationer samt våld inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. 

Utgångspunkten för om någon ska betraktas som närstående eller inte är om det 

finns en nära och förtroendefull relation mellan den som utövat våldet och den 

som utsatts för brottet. Bedömningen av vem som kan betraktas som närstående 

ska göras utifrån familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet (prop. 

2006/07:38 s.46). 

3.3 Mäns våld mot kvinnor  

Den vanligast förekommande formen av våld i nära relationer utövas av en man 

mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Enligt 

Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes 2017 omkring 12 000 

misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. I 

den Nationella trygghetsundersökningen, NTU; uppger 18 procent av de som 

utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående. En 

stor andel våldsutsatta anmäler dock aldrig de övergrepp som de utsatts för i den 

nära relationen, vilket innebär att mörkertalet är stort. Omkring 80 procent av 

våldet mot kvinnor i nära relationer kommer aldrig till polisens kännedom. Det 

är stora skillnader mellan könen. Att gärningspersonen är en närstående gäller 

för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män är 3 

procent. I genomsnitt mördas 17 kvinnor per år av en man som de har eller har 

haft en nära relationer till14. 

          3.3.1  FEM SÄRSKILT UTSATTA GRUPPER    

Regeringen har lyft fram fem grupper som riskerar att vara särskilt utsatta när 

det handlar om våld i nära relationer. Det är kvinnor med funktionsnedsättning, 

äldre kvinnor, kvinnor med missbruks- och beroendeproblem, kvinnor med utländsk 

bakgrund samt personer som utsätts för hedersrelaterat våld. 

 

                                                             
13 Isdal, P. (2017). Meningen med våld. 
14 Brottsförebyggande rådet. (2018). Nationella trygghetsundersökningen 2017,Om utsatthet, otrygghet och 
förtroende Rapport 2018:1 
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3.4  Våld i samkönade relationer 

Våld i samkönade relationer och heterosexuella relationer följer i princip 
samma mönster men det finns även vissa olikheter som är viktiga att belysa. 
Förövarens och den utsattes könstillhörighet kan ha en stor påverkan på hur 
omgivningen uppfattar våldet och huruvida den utsatte är benägen att anmäla 
och söka hjälp samt vilket bemötande hen kan tänkas få. Mörkertalet bland 
våld i samkönade relationer är stort då många homo- och bisexuella personer 
inte söker hjälp i lika stor grad som heterosexuella. Detta kan dels bero på 
negativa erfarenheter i hur man tidigare blivit bemött i kontakten med andra 
myndigheter och man litar inte på att man kan få hjälp (Socialstyrelsen, 
2014).  

3.5  Våldets olika uttryck och konsekvenser  

Våld i nära relationer kan ta sig uttryck i form av fysiskt våld, sparkar och slag 

och/eller olika former av psykiska, sexuella och materiella övergrepp. De 

kränkningar, försök till isolering och psykologisk nedbrytning som de psykiska 

övergreppen innebär upplevs av många som svårast att värja sig mot. I det 

psykiska våldet ingår även det så kallade digitala våldet, detta är inte någon ny 

kategori av våld utan handlar om kontroll. Det digitala våldet är det våld som 

man blir utsatt för på internet och via mobiltelefoner. Det sexuella våldet, vilket 

exempelvis kan innebära att utsättas för våldtäkt eller att tvingas utföra sexuella 

handlingar, är en kränkning som omgärdas av tystnad och tabu. Parallellt med 

dessa olika former av våld förekommer även hot mot den utsatta själv eller andra 

närstående samt attacker mot barn och husdjur. Försummelse kan exempelvis 

bestå i att den utsatta inte får behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien, och 

finns främst bland funktionsnedsatta och äldre. Den utsatta kan förvägras hjälp 

med att komma ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin (SOU 

2006:65).  

Att leva i en relation med övergrepp kan medföra såväl korta som långvariga 

psykiska besvär. Depression och ångeststörningar är vanliga symtom. 

Våldsutsatta kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det 

karaktäriseras av att man ständigt återupplever våldshändelser, av känslomässig 

avtrubbning och tillbakadragande. Påträngande tankar och minnen, 

mardrömmar, ångest, ökad vaksamhet, självförebråelser, försämrad självkänsla, 

irritabilitet och koncentrationssvårigheter hör också till bilden. Självmordstankar 

och självmordsförsök förekommer. Sömn- och ätstörningar kan också vara 

reaktioner på våld och övergrepp, liksom minnesstörningar, störd 

tidsuppfattning, förvirring och svårigheter att fatta egna beslut. Våldet kan även 

medföra sociala konsekvenser om man tvingas flytta till annan ort och därigenom 

förlorar kontakt med släkt och vänner (Socialstyrelsen, 2011).  
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3.6 Uppbrott ur våldet  

För en person som utsätts för våld av sin partner kan de känslomässiga, sociala 

och praktiska banden utgöra hinder för att bryta förhållandet. Det kan handla om 

boende, ekonomi samt gemensamma barn. Omsorg om barnen kan för vissa 

våldsutsatta vara ett skäl att bryta upp, medan det för andra kan vara ett skäl att 

stanna kvar. I relationer där det förekommer våld kan det hända att båda parter 

förnekar eller förringar våldet. Det kan bl.a. bero på känslor av skam och skuld 

inför omgivningen. Enligt teorin om den s.k. normaliseringsprocessen antas en 

våldsutsatt internalisera partnerns våld, motiv och krav på hen och därmed 

uppfatta våldet som något normalt. Våldet förminskas och värdet av de positiva 

handlingarna förstoras. Våldet normaliseras för båda. Perioder av våld kan växla 

med perioder utan våld. Den våldsutövande partnern kan visa ånger och lova att 

aldrig mer ta till våld. Det kan vara kärlek, rädsla, hat, medlidande, vilja att förstå, 

skuld – och hopp om att relationen ska bli bättre 15. 

Både de som lämnar en våldsutövande partner och de som inte gör det kan känna 

sig kluvna inför de olika svårigheter som ett uppbrott kan innebära. Det händer 

att våldsutsatta som lämnat relationen senare återvänder till den som utsatt dem, 

och då återigen utsätts för våld och på nytt söker hjälp från socialtjänsten. 

Socialtjänsten har ett ansvar att stödja, oavsett om individen väljer att stanna 

eller lämna relationen 16. Den process som det många gånger innebär att bryta 

upp från en våldsutövande har schematiskt beskrivits i tre faser. I den första, att 

bryta upp, finns en vändpunkt, som antingen föregår eller sammanfaller med 

själva uppbrottet. Den andra fasen, att bli fri, handlar om frigörelsen från de 

känslomässiga banden till våldsutövaren. Den tredje fasen innebär att på djupet 

komma till insikt om våldsutsattheten. För att kunna ge adekvat stöd och hjälp i 

uppbrottsprocessen kan det vara viktigt att bedöma och ta hänsyn till var i 

processen den våldsutsatta befinner sig 17. 

3.7 Barnen 

Socialnämnden har ansvar för att särskilt beakta att barn som lever i våld eller 

andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Barn som lever 

i en våldsmiljö riskerar att fara illa och deras psykiska hälsa riskerar att skadas 

både av våld som riktas mot dem och våld mot närstående som de tvingas 

bevittna. Det finns idag omfattande kunskap om att bevittnandet av våldet kan 

innebära ett trauma i sig självt, med allvarliga konsekvenser för barnets 

                                                             
15 Holmberg, C, Enander, V. Varför går hon? – Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Ystad: Kabusa böcker; 
2004. 
16 Rejmer, A, Sonander, A, Agevall, C. Våldsutsatta kvinnor berättar – En utvärdering av projekt Karin, Rapport 2010:2. 
Stockholm.  
17 Heimer, GM, Björck, A, Kunosson, C. Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur; 2014. 
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anknytning, och en flerfaldigt ökad risk för psykisk ohälsa. Att som barn ha 

bevittnat våld inom familjen kan medföra långvariga och psykiska problem av 

olika slag.  

Våld i familjen är ofta en familjehemlighet. Barn berättar sällan för andra om vad 

de varit med om när de bevittnat våld, bl.a. av rädsla och förvirring, lojalitet, 

skuld och skam. Det finns därför risk för att deras utsatthet inte uppmärksammas 
18. 

Tio procent av alla barn bedöms enligt internationella studier ha upplevt våld i 

hemmet. Såväl internationella som nationella undersökningar visar att det är 

större risk för att barn som lever i familjer där misshandel förekommer själva blir 

utsatta för fysisk misshandel. Det kan vara fråga om våld från såväl den förälder 

som är våldsam mot den andra som från den förälder som är utsatt. Om en 

våldsutsatt har barn måste därför socialnämnden uppmärksamma och utreda 

barnet utifrån barnets behov (Socialstyrelsen, 2011). 

Barn som lever med våld i familjen är offer för brott och har rätt till stöd och 

hjälp. Det kan vara svårt för utomstående att upptäcka barns våldsutsatthet i 

hemmet. Då alla barn och unga går i skolan och de flesta i förskolan finns unika 

möjligheter att fånga upp utsatta barn och unga vid ett tidigt skede. Personal på 

förskola och skola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det 

finns risk för det.  

Personal inom förskola och skola har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten 

om de får kännedom om eller misstänker att barn far illa 19. Det är då viktigt att 

personal känner trygghet i hur de ska agera ifall man bär på en misstanke. Barn 

berättar sällan själva att de utsätts för våld, det är därför viktigt att personal har 

kännedom kring viktiga tecken och varningssignaler som tyder på att barnet kan 

vara utsatt. Exempel på varningssignaler kan bl.a. vara: 

•stor frånvaro från skolan 

•förändrade skolresultat  

•kroppsliga och psykiska symptom 

•hög förekomst av olyckor och skador 

•inblandning i mobbning i skolan 

•trötthet och nedstämdhet 

•ångest, oro, rädsla och mardrömmar20 

                                                             
18 Prop. 2006/07:38 s. 23 
19 Vägledande dokument för samverkan- då barn och ungdomar misstänks fara illa 2018-2021, Vård- och 
omsorgsförvaltningen, Sala kommun, se separat dokument, bilaga.  
20 Socialstyrelsens Handbok Våld samt www.1177.se  

http://www.1177.se/
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3.8 Våldsutövare 

Socialtjänsten har ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det gäller frågan kring 

våld i nära relationer och se till att hela familjen får den hjälp och det stöd som 

respektive person behöver (prop. 2006/07:38 s. 23 f). För att motverka våld i 

nära relationer är det viktigt att rikta insatser inte enbart mot de som redan 

utövar sådant våld, utan även mot de som riskerar att göra det. Förebyggande 

arbete är viktigt också för att förhindra att våldsutövaren utövar våld i en ny 

relation. En våldsutsatt kan dessutom vara mer motiverad att söka och acceptera 

hjälp att förändra sin situation om hen vet att också våldsutövaren erbjuds hjälp. 

Om våldsutövaren är förälder är det viktigt att få hen att inse att våldshandlingar 

också drabbar barnen. Upphör våldet bidrar detta till barnets välmående och 

hälsa. Det kan dessutom vara ett led i att förhindra att även nästa generation 

utövar våld i nära relationer (prop. 2006/07:38 s. 23 f). När socialtjänsten får 

kontakt med en våldsutsatt är det angeläget att försöka få till stånd en dialog med 

våldsutövaren och erbjuda denne samtal. I samtal kan information ges om vilka 

behandlingar som kan erbjudas (Socialstyrelsen, 2011). 

3.9 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck är en handling som motiveras med att den som 

utsätts för våld och förtryck har skadat familjens heder. Våldet ses och uttalas av 

kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara 

familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad. Hot, kontroll och våld 

kan alltså användas för att återupprätta hedern eller hindra att den förloras. 

Hedersvåld kan drabba både flickor och pojkar, män och kvinnor. En särskilt 

utsatt grupp är HBTQ-personer 21, då kärlek och sexualitet, enligt 

hedersnormerna, hör hemma i ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Både 

kvinnor och män är delaktiga i att upprätthålla hedersnormerna. 

Hedersnormerna begränsar individens handlingsfrihet och livsutrymme och 

omintetgör de mänskliga rättigheterna. Hedersrelaterat våld kan, för den som är 

utsatt, innebära att man:  

 inte få välja partner  

 pressas eller tvingas att gifta sig mot sin vilja inte får bestämma själv över 

sin framtid och sitt liv  

 inte får bestämma själv vilka kläder man har på sig  

                                                             
21 HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- samt queerpersoner 
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 inte tillåts delta i vissa skolämnen  

 inte får gå ut själv  

 inte får välja umgänge eller delta i aktiviteter utanför skolan  

 blir utfryst från familjen om man inte gör vad som förväntas  

 utsätts för våld eller hot (Socialstyrelsen 2015) 

3.10 Prostitution och människohandel  

Prostitution är en situation där ett köp eller ett försök till köp av sexuell tjänst av 
en annan person förekommer. Det kan röra sig om människohandel för sexuella 
ändamål eller koppleri. Att köpa sexuella tjänster är förbjudet sedan 1999 (6 kap. 
11 § brottsbalken). Med sexuell förbindelse avses samlag eller annat sexuellt 
umgänge. Ersättningen kan vara ekonomisk eller i annan form, till exempel 
narkotika, alkohol eller varor (kläder, elektronik etcetera). Att försöka köpa sex 
är också straffbart 22.  
Att handla med människor är en av de allvarligaste formerna av organiserad 
brottslighet och innebär ett cyniskt utnyttjande av andra människor. 
Människohandel kränker den drabbades rätt att få bestämma över sitt liv och sin 
kropp. Ett stort antal människor i världen, främst kvinnor och barn, är utsatta för 
människohandel varje år och majoriteten av dessa utnyttjas sexuellt. Förutom 
prostitution och andra former av sexuellt utnyttjande utsätts många av 
människohandelns offer för tvångsarbete, slaveri, organ-handel eller andra 
former av utnyttjanden 23.  
 
Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, NMT, leds av 
Jämställdhets myndigheten och består av myndigheter som arbetar mot 
prostitution och alla former av människohandel. NMT fungerar som en operativ 
och strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot 
människohandel, samt operativt bistå i specifika ärenden. Enligt socialtjänstlagen 
har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det 
stöd och den hjälp de behöver. När det finns ett behov av stöd och hjälp som inte 
kan tillgodoses på annat sätt än via socialtjänsten är kommunen skyldig att bistå 
med insatser. Det kan handla om boende, försörjning och socialt stöd. 
Socialtjänsten har ett ansvar att bistå brottsutsatta. Personer utsatta för 
människohandel har olika bakgrund, behov och förutsättningar.  
Sala kommun har idag en regionskoordinator från NMT knuten till region mitt för 
att bistå i människohandels och prostitutionsärenden 24.  

 

                                                             
22 Regional samverkansplan för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, Diarienr: 700-
1744-09, Länsstyrelsen  
23 Handlingsplan mot prostitution och människohandel, Bilaga till regeringsbeslut 2018-02-08 nr II:1 
24 https://www.nmtsverige.se  

https://www.nmtsverige.se/
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4 STÖDINSATSER I SALA KOMMUN INOM VÅLD I 
NÄRA RELATION  

• Vid kontakt med socialtjänsten görs alltid en skyddsbedömning för behov av 

skyddat boende, eller omedelbart skyddsbehov för barn 25.   

• Den som blivit utsatt för våld kan vid behov erbjudas hjälp med ett tillfälligt 

boende eller en placering för barn i familjehem.  

• Råd- och stödsamtal enskilt för våldsutsatta vuxna, via MI-samtal.  

• Bistånd enligt Socialtjänstlagen i form av t.ex. ekonomisk hjälp, kontaktperson 

och/eller familjebehandling.  

• Våldsutövare erbjuds samtal enskilt eller i grupp, via Centrum Mot Våld, CMV i 

Västerås, antingen genom att själv söka sig ditt eller genom insats från 

socialtjänsten. 

• Samtal vid Familjerådgivningen. 

I Sala Kommun finns ett utökat behov av stödinsatser för barn som lever med 
våld. Målet är att utbilda personal i krissamtal med barn som lever med våld i 
sina familjer. Det är av stor vikt att stödet ska finnas tillgängligt på hemmaplan. 
Modellen som används vid krissamtal med barn som lever med våld i familjen 
kallas Trappan. Att arbeta enligt Trappan-modellen innebär att man erbjuder 
barnet individuella krissamtal i tre steg; kontakt, rekonstruktion och kunskap. Att 
ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att göra 
det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykiatrisk problematik.26 

 

                                                             
25 Prop. 2012/13:10 s. 60 
26 Källström Cater, Å. (2009). Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i familjen – en utvärdering för 
metodutveckling. Regionförbundet Uppsala län, FoU-rapport 2009/3, 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/trappanmodellen  

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/trappanmodellen
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5 FRÅGA OM VÅLD  

För att socialtjänsten i så hög grad som möjligt ska kunna identifiera våld i nära 

relationer är det grundläggande att socialtjänstens personal våga se, fråga och 

agera. Genom att rutinmässigt ställa frågor kring våld ges berörda en möjlighet 

att berätta om en utsatthet som annars riskerar förbli okänd för socialtjänsten. 

Frågor om våld kan avdramatiseras genom att personalen framhåller att våld är 

ett vanligt problem och att man rutinmässigt brukar ställa frågor om våld. Genom 

att fråga signalerar myndigheten också tydligt att våld i nära relationer inte är 

acceptabelt. Inom Vård- och omsorgs, Individ, Familj och Arbete (IFA) myndighet 

och till viss del IFA:s öppenvård i Sala Kommun används den standardiserade 

bedömningsmetoden FREDA, målet är att fler verksamhetsdelar av Vård- och 

omsorg ska ställa frågor om våld. 

FREDA, består av tre delar; FREDA-kortfrågor, FREDA- beskrivning samt FREDA- 

farlighetsbedömning.  

FREDA-kortfrågor är ett kort formulär som ger professionella stöd för att fråga 

om våld.  

FREDA-beskrivning ger en närmare beskrivning av karaktär och omfattning av 

det våld som en person varit utsatt för, såväl som psykiskt som fysiskt och 

sexuellt.  

FREDA-farlighetsbedömning avser att ge en bild av risken för fortsatt våld 27.  

 

När frågor om våld ska ställas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är 

det betydelsefullt hur och under vilka omständigheter frågan ställs. Några viktiga 

förutsättningar för att en verksamhet ska kunna ställa frågor om våld är att: 

 Att frågor ställs på rutin 

 Att verksamheten har en rutin för hur frågeproceduren går till  

 personalen har utbildning i hur man frågar om våld  

 personalen ställer frågan i en för patienten/klienten trygg miljö  

 personalen inger förtroende  

 verksamheten har rutiner för vart patienten/klienten kan hänvisas inom 
organisationen eller till annan verksamhet (Socialstyrelsen, 2015). 

  

                                                             
27 Manual för FREDA. Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. 
Stockholm: Socialstyrelsen; 2014, 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/freda   

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/freda
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En positiv effekt av att fråga är att personalens medvetenhet om vuxnas 

våldsutsatthet ökar. Ett exempel på en fråga är; ”Jag vet inte om det är ett 

problem för dig, men många av dem jag träffar i mitt arbete har upplevt våld i 

sina relationer. Jag har därför börjat fråga alla rutinmässigt om detta. Har du 

blivit utsatt för våld av någon i din familj?” (Socialstyrelsen 2015) 

5.1 Tecken och symtom på våldsutsatthet 

Att vara utsatt för våld av en närstående är en omständighet som många gånger 

gör att benägenheten att berätta om våldet och att polisanmäla det är mindre än 

om våldsutövaren är någon annan.  Ibland kan omgivningen lägga märke till 

tecken på att en individ har utsatts för våld. Ofta finns dock inga tydliga tecken, 

eller så kan de stå för något annat.   

Nedanstående uppräkning visar vanliga skador och besvär:   

Fysiska skador; blåmärken, rodnader, sår, klösmärken, brännskador, avslitet hår, 

värk och smärta, sönderrivna eller försvunna kläder, sömnstörningar, 

ätstörningar, kräkningsreflexer, svårigheter att svälja, yrsel, magont, oro och 

diverse andra psykosomatiska problem.  

Gynekologiska besvär; skador vid graviditet samt missfall kan vara tecken på att 

en kvinna är våldsutsatt.   

Psykisk ohälsa; Våldsutsatthet kan medföra såväl kort- som långvariga psykiska 

besvär. Depression kan vara en reaktion på att ha utsatts för våld. Andra uttryck 

för psykisk ohälsa till följd av våldet är dåligt självförtroende, att den våldsutsatta 

förändrar sin personlighet och exempelvis blir tillbakadragen och isolerar sig. 

Personen kan också bli utagerande och börja utöva våld mot andra eller bli 

självdestruktiv. Den våldsutsatta kan också reagera genom att undvika vissa 

personer eller vissa platser eller motsätta sig fysisk kontakt. 

Missbruk; Hög konsumtion av alkohol och/eller droger kan vara tecken på 

våldsutsatthet 28 

 

 

                                                             
28 Skylla sig själv? – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem. Stockholm: 
Socialstyrelsen; 2011 
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6 HANDLINGSPLAN 2018-2021  

Handlingsplanen anger mål för hur Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun 

ska arbeta för att förebygga, kartlägga och motverka våld i nära relationer samt 

mål för att utveckla och kvalitetssäkra det arbete som idag bedrivs. Den bygger 

på gällande lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd, bland annat ur, 3 kap. 1 § 

SOSFS 2014:4, där socialnämnden ska fastställa mål för arbetet med våldsutsatta 

och barn som lever i våld, målen ska även beskrivas när och hur de ska uppnås.  

6.1 Övergripande mål  

De tre övergripande målen för Vård- och omsorg i Sala kommun är;  

* Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun ska ha ett systematiskt och 

förebyggande arbete mot våld i nära relationer. 

* Fler barn och vuxna som utsättas för våld i nära relationer, ska få hjälp.  

* Den som utsätts för eller utövar våld i nära relationer ska mötas av personal 

med rätt kompetens. 

* Alla invånare i Sala såväl barn som vuxen ska veta vart de ska vända sig för att 

få stöd ifall de utsätts för våld eller utsätter andra för våld i nära relationer. 

6.2 Kartläggning, analys och uppföljning  

Det är viktigt att det finns kunskap kring omfattningen av våld i nära relationer i 

kommunen. För att kunna kartlägga förekomsten av våldsutsatta barn, vuxna, 

samt våldsutövare som lever med våld är det viktigt att det finns fungerande 

rutiner och processer kring detta. Kunskapen kring omfattningen av våld i nära 

relationer är en förutsättning för att kunna analysera om utbudet av insatser som 

erbjuds våldsutsatta, våldsutövare samt barn som lever med våld svarar mot 

behoven i kommunen. Det är även viktigt att de insatser som ges systematiskt 

följs upp och analyseras för att säkerställa att insatserna leder till förbättring för 

invånaren i Sala kommun. Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera 

arbetet med enskilda klienter för att följa upp hur det går för dessa klienter och 

om att sammanställa denna information i syfte att utveckla och förbättra 

verksamheten.  

Nyttan och användningen av systematisk uppföljning kan delas in i tre olika 

nivåer: i det direkta arbetet med klienter (individuell uppföljning), på 
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verksamhetsnivå för att utveckla verksamheten (verksamhetsuppföljning) och på 

nationell nivå i form av exempelvis öppna jämförelser (nationell uppföljning)29 

Metod för kartläggning och uppföljning behöver komma till stånd, där insatser 

och stöd ges, förslagsvis inom Individ, Familj, Arbete (IFA)- myndighet och 

öppenvård. Egenkontrollen avser en regelbunden, systematisk uppföljning av 

verksamhetens planering, genomförande, resultat och förbättringsåtgärder. 

Socialstyrelsen har tagit fram ett datorbaserade verktyg som kommuner 

kostnadsfritt kan använda som stöd i arbetet med systematisk uppföljning, SUV. 

Systematisk uppföljning innebär att systematiskt dokumentera arbetet med 

individer för att följa upp hur det går för dem. Om verksamheten även 

sammanställer individinformationen på gruppnivå ger det ett underlag för 

verksamhetsutveckling samt även kunna uppnå de mätbara målen. Sala kommun 

har anmält intresse hos Socialstyrelsen för att använda verktyget SUV-

våldsutsatta samt SUV- våldsutövare 30.  

6.3 Uppsökande och förebyggande arbete  

Enligt 3 kap 1 § SoL har socialnämnden ett ansvar att vara en uppsökande 

verksamhet och upplysa allmänheten om dess verksamhet och vad de har att 

erbjuda. Socialtjänsten ska på olika sätt informera om vilket stöd som finns i 

kommunen för våldsutsatta, barn som lever med våld samt våldsutövare. Den 

skriftliga informationen bör finnas tillgänglig på ett flertal språk. Socialnämnden 

ska bedriva ett uppsökande arbete för våldsutsatta, våldsutövare samt barn som 

lever med våld i familjen. Ett sätt kan vara att förbättra och förtydliga 

informationen på Sala kommuns hemsida samt kontinuerligt uppdatera och 

förbättra informationen och sprida kunskap och kompetensutveckla inom våld i 

nära relation. 

6.4 Samverkan  

Våld i nära relationer är ett mångsidigt problem och kräver därför att många 

samverkar. Samverkan behövs ofta både i enskilda ärenden och på övergripande 

nivå, därför är det viktigt att det finns rutiner för samverkan med berörda 

verksamheter både inom och utanför Sala kommun. Socialnämnden ska 

samverka för att samordna sina insatser så att de inte motverkar varandra, Om 

insatser ges till flera i en familj, ska samtliga insatser samordnas. 3 kap. 5 § SoL.   

Internt: Våldsutsatta kan vara aktuella på flera enheter inom socialtjänsten 

samtidigt. Det kan till exempel gälla personer med funktionsnedsättning, 

missbruks- och beroendeproblem eller personer med ekonomiskt bistånd. I vissa 

                                                             
29  Socialstyrelsen 2014, ”systematisk uppföljning” art nr: 2014-6-25  
30  Socialstyrelsen 2018, SUV – ett verktyg för verksamheter som arbetar med våld i nära relationer. 
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fall kan insatserna vara gemensamma, i annat fall ska de samordnas. 

Handläggarna från de olika enheterna kan behöva träffa den våldsutsatta 

tillsammans och bedöma hela situationen och behovet av stöd och hjälp. Om en 

våldsutövande förälder samtidigt får insatser för att förändra sitt beteende måste 

även dennes insatser samordnas så att tryggheten hos såväl den andra föräldern 

som barnet tillgodoses. När det samtidigt pågår en vårdnads-, boende- eller 

umgängesutredning hos familjerätten för gemensamma barn, är det viktigt att 

handläggarna från de olika enheterna inom socialtjänsten samverkar så att både 

den våldsutsattas behov och barnets bästa tillgodoses.   

Externt: Socialtjänstens insatser till våldsutsatta barn och vuxna behöver även 

samordnas med insatser från andra aktörer, t.ex. inom hälso- och sjukvården. I 

det konkreta fallet kan det exempelvis gälla en våldsutsatt gravid kvinna som 

behöver stöd och hjälp både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett 

barn som får insatser från barnpsykiatrin kan samtidigt behöva insatser från 

socialtjänsten. Då är det viktigt att barnets hela situation och behoven av stöd och 

hjälp beaktas. Socialtjänsten kan också behöva samverka med polisen i enskilda 

ärenden för att bedöma risk för fortsatt våld (allmänna råd till 5 kap. 1 § SOSFS 

2014:4).  

6.5 Säkerhet  

Socialnämnden ska tillgodose en våldsutsatts behov av skydd. Socialtjänsten ska 

ha rutiner som beskriver hur skyddade personuppgifter ska hanteras i ärenden 

som rör våld i nära relationer. Hot och riskbedömningar ska genomföras vid 

handläggning av ett ärende som rör våld i nära relationer, SOSFS 2014:4. 

6.6 Ansvar, handläggning och dokumentation  

Socialnämndens handläggning och beslut i ett ärende som rör våld i nära 

relationer ska tillgodose den enskildes rättssäkerhet enligt gällande föreskrifter, 

(SOSFS 2014:4). Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret ligger 

för att utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta eller 

barn som bevittnat våld. 3 kap. 2 § SOSFS 2014:4. 

 

I alla ärenden som rör en våldsutsatt bör följande dokumenteras:  

 behovet av stöd och hjälp akut,  

 våldets karaktär och omfattning,  

 våldets konsekvenser för den våldsutsatta,  

 hur den våldsutsatta hanterar sin situation,  
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 hur den våldsutsattas nätverk ser ut,  

 om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap,  

 behovet av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.   

 

I alla ärenden som rör barn som lever i våld bör följande dokumenteras;  

 barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende i ett 

annat hem än det egna, 

 våldets karaktär och omfattning,  

 våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna,  

 barnets egen uppfattning om våldet,  

 vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, 

barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.  

6.7 Barnets behov  

Barn som utsatts för brott och bevittnat våld Enligt 5 kap. 11 § tredje stycket SoL, 

har socialnämnden ansvar för att stödja och hjälpa barn som har utsatts för brott 

och deras närstående. Enligt det fjärde stycket ska socialnämnden ge stöd och 

hjälp åt barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 

närstående. Med att ett barn bevittnat våld avses enligt propositionstexten att 

barnet sett eller hört den brottsliga gärningen begås. Ur barnets perspektiv kan 

det dock vara lika allvarligt att märka konsekvenserna av våld, att den 

våldsutsatta har skador eller mår psykiskt dåligt och är rädd, att möblemanget är 

sönderslaget, att husdjuren är rädda och liknande. När ett barn lever i våld ska 

det skyndsamt göras en förhandsbedömning och en utredning ska inledas. Om 

barnet misstänks vara utsatt för brott ska ansvarig nämnd alltid ta ställning till 

om en polisanmälan ska göras. En utredning om ett barn som lever i våld ska 

beskriva hur våldet har påverkat barnet och barnets behov av insatser. 

Socialnämnden ska även fastställa rutiner för hur barn ska tas om hand och 

stödjas av personal med adekvat kompetens om en förälder har avlidit till följd av 

våld, 3 kap. 6 § SOSFS 2014. 

6.8 Insatser  

Våldsutsatta vuxna och barn som utsätts för våld, övergrepp och hedersrelaterat 

våld och förtryck ska erbjudas insatser akut och på kort och lång sikt. 

Socialtjänsten ska ha insatser för att möta de behov av stöd och skydd som 

våldsutsatta och barn i nära relationer har. Socialtjänsten ska även ha insatser att 
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erbjuda för personer som utövar våld mot närstående (SOSFS 2014:4). Det är 

viktigt att socialtjänsten särskilt uppmärksammar kvinnor med 

funktionsnedsättning, missbruksproblematik, utländsk bakgrund, äldre kvinnor 

samt kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Om 

socialnämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) till någon annan, ska nämnden fastställa hur 

kontroll och uppföljning av sådan verksamhet ska göras. 3 kap. 3 § SOSFS 2014:4.
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BILAGA – 1  

De tre övergripande målen för Vård- och omsorg i Sala kommun är;  

* Den som utsätts för eller utövar våld i nära relationer ska mötas av personal med 

rätt kompetens. 

* Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun ska ha ett systematiskt och 

förebyggande arbete mot våld i nära relationer. 

* Fler barn och vuxna som utsättas för våld i nära relationer, ska få hjälp.  

* Alla invånare i Sala såväl barn som vuxen ska veta vart de ska vända sig för att få 

stöd ifall de utsätts för våld eller utsätter andra för våld i nära relationer. 

 

Delmål: Alla som arbetar inom Vård- och omsorg ska ka kunskap kring våld i nära 

relation.  

Resultat mål:  Aktivitet:  Ansvarig:  Tidsram: 

Implementera 

handlingsplanen 

på Vård- och 

omsorg  

Gå igenom 

handlingsplanen 

på APT, på 

respektive 

verksamhet, enhet  

Vård- och omsorg  

Verksamhetschefer, 

enhetschefer 

 

Kontinuerligt, 

minst 1 ggr/år 

Öka 

kompetensen om 

Våld i nära 

relation på Vård- 

och omsorg 

All personal får 

grundläggande 

utbildning rörande 

våld i nära 

relation, 

exempelvis genom 

Länsstyrelsens 

webbutbildning 

Vård- och omsorg  

Verksamhetschefer, 

enhetschefer 

 

Under 2018, 

2019 

All personal 

inom Vård- och 

omsorg ska veta, 

var de ska 

hänvisa personer 

som utsätts för 

våld eller utövar 

våld.   

Samverkan och 

interna rutiner i 

ledningssystemet, 

för var verksamhet 

Vård- och omsorg  

Verksamhetschefer, 

enhetschefer 

Kontinuerligt 
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Delmål: Personer som utsätts för våld i nära relationer ska bemötas av 

kompetent personal och erbjudas ett samlat stöd och skydd utifrån sina behov.  

Resultatmål:  Aktivitet:  Ansvarig:  Tidsram:  

Våldsutsatta 

erbjuds akut 

adekvat skydd 

utifrån deras 

våldsutsatthet  

Genomföra 

riskbedömningar, genom 

riskbedömningsinstrument, 

FREDA, erbjuda skyddat 

boende 

Handläggare på IFA 

myndighet och 

behandlingspersonal 

på öppenvård 

Kontinuerligt  

Våldsutsatta 

erbjuds 

behovsanpassat 

stöd 

Bedömning av insats görs i 

samråd med handläggare 

med kompetens om Våld i 

nära relationer  

Handläggare, VIR-

teamet 

Kontinuerligt  

Särskilt 

uppmärksamma 

utsatta grupper 

Ställa frågor på rutin Handläggare på IFA 

myndighet och 

behandlingspersonal 

på öppenvård 

Kontinuerligt  

Ställa frågor om 

våld på rutin  

Utforma och implementera 

rutiner på IFA myndighet 

och öppenvård.  

IFA myndighet och 

öppenvård 

Samordnare Våld i 

nära relation, VIR- 

teamet 

Senast juni 

2019 

 

Delmål: Barn i familjer där det förekommer våld ska särskilt uppmärksammas 

och erbjudas stöd och insatser ifrån Individ, Familj, Arbete- myndighet och 

öppenvård  

Resultatmål:  Aktivitet:  Ansvarig:  Tidsram:  

Barn ska få stöd 

och hjälp utifrån 

behov  

Handläggare 

informerar, 

utreder och 

beslutar om 

adekvata 

bistånd/åtgärder 

Handläggare på 

IFA myndighet  

Kontinuerligt  

Barn och unga 

ska kunna 

erbjudas en 

insats 

Utbilda en del 

personal i 

Trappan samtal  

IFA myndighet 

och IFA 

öppenvård  

Kontinuerligt  
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Barn och ungas 

behov av skydd 

ska bedömas 

enligt 

kvalitativa 

metoder  

Utforma frågor 

för att synliggöra 

våldsutsatthet i 

samtal med barn. 

Sprida kunskap 

om det 

vägledande 

dokumentet – 

”Samverkan för 

barn som 

misstänks fara 

illa” 

IFA myndighet 

och IFA 

öppenvård, 

samordnare våld,  

Kontinuerligt 

 

Delmål: Personer som utövar våld i nära relationer ska av kompetent personal 

erbjudas stöd utifrån sina behov.   

Resultatmål:  Aktivitet:  Ansvarig:  Tidsram:  

Våldsutövare 

erbjuds enskilt 

samtal eller i 

grupp.  

via CMV i 

Västerås, tills 

egen öppenvård 

finns för 

ändamålet 

Enhetschefer, 

Handläggare på 

IFA myndighet  

Kontinuerligt  

 

Delmål: Socialtjänstens insatser för våldsutsatta barn, våldsutsatta vuxna och 

våldsutövare ska följas upp. 

Resultatmål:  Aktivitet:  Ansvarig:  Tidsram:  

Insatser ska 

följas upp   

Systematisk 

uppföljning, SUV 

IFA myndighet 

och öppenvård 

1 ggr/år  

 

Delmål: Sala kommuns medborgare ska veta att de kan vända sig till 

socialtjänsten för att få hjälp om de utsätts för våld i nära relationer.    

Resultatmål:  Aktivitet:  Ansvarig:  Tidsram:  

Socialtjänstens 

arbete och stöd 

mot våld ska 

vara välkänd av 

Sala kommuns 

medborgare 

Information ska 

finnas 

lättillgänglig, 

lättläst och på 

översatt till flera 

språk 

IFA myndighet 

och öppenvård 

kontinuerligt 
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Ha tydlig 

information på 

hemsidan  

Kontinuerligt 

uppdatera 

hemsidan  

IFA myndighet Kontinuerligt 

 

Övrigt: 

Resultatmål:  Aktivitet:  Ansvarig:  Tidsram:  

Intern rutinhandbok 

för den personal som 

kommer i kontakt 

med våldsärenden 

Utforma en intern 

handbok med 

rutingången för de 

som söker stöd, med 

bland annat 

information om hur 

skyddade uppgifter 

hanteras, hur 

externa insatser 

följs upp. 

IFA 

myndighet 

och 

öppenvård 

Senast juni 

2019 

Etablera den lokala 

samverkansgruppen 

mot våld i Sala 

Starta upp den 

lokala 

samverkansgruppen 

Samordnare 

våld, VIR-

teamet  

Med början 

2018 sedan 

kontinuerligt 

Arbeta mot 

människohandel och 

prostitution  

Upprätta välkända 

rutiner kring 

hantering av dessa 

ärenden 

Samordnare 

våld, VIR-

teamet 

Med början 

2018 sedan 

kontinuerligt 

Upprätthålla 

samverkan med 

andra förvaltningar, 

myndigheter och 

frivilligorganisationer  

Samverkansmöten 

Upprätthålla VIR-

teamet  

Samordnare 

våld, VIR-

teamet 

Två gånger 

per termin 
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