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1. Bakgrund 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem, ett 

jämställdhetsproblem, ett osynlighetsproblem och ett brott mot mänskliga rättigheter. Våld 

i nära relationer utgör allvarliga kränkningar som helt eller delvis inskränker på de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Våld i nära relation utövas främst av män mot 

kvinnor och drabbar kvinnor i alla åldrar, i alla samhällsklasser och utgör ett av de största 

hoten mot kvinnors liv och hälsa. Hemmet blir inte en trygg plats att leva i. Barn som växer 

upp i familjer där det förekommer våld upplever och drabbas av våldet, vilket leder till 

negativa konsekvenser för hälsa och utveckling. Begreppet våld i nära relationer kan 

inkludera hedersrelaterat våld. Vid hedersrelaterat våld är det oftast den egna släkten som 

utövar våldet mot individen. Släkten kan ge uppdrag till någon närstående att utöva våld, 

vilket gör att hotbilden inte förändras om en våldsutövare häktas.  

En våldsutsatt i nära relation har ofta tvingats leva under våldsutövarens kontroll och 

dominans under lång tid. Att utsättas för psykiskt, fysiskt, sexuellt, latent och materiellt 

våld av en närstående person ger psykiska men, och ofta uppstår liknande symtom som 

vid posttraumatiskt stressyndrom. Barn som lever i familjer där det förekommer våld 

upplever svåra situationer och kan också drabbas av posttraumatisk stress. De 

våldsutsatta, inklusive barnen, behöver stöd och bearbetning även om våldet ligger långt 

tillbaka i tiden. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gav i maj 2014 ut rapporten ”Brott i nära relationer – En 

nationell kartläggning”. Av rapporten framgår bland annat att drygt var femte person i 

befolkningen någon gång under sitt liv har utsatts för brott i nära relation. Enligt BRÅs 

uppskattning är det bara knappt 4 % av dem som utsätts för brott i nära relation som 

polisanmäler händelsen. BRÅ gör även uppskattningen att minst 150.000 barn bor i 

hushåll där det förekommer våld.  

1.1. Mål i Tibro kommun 

 Socialnämnden bedriver ett uppsökande och förebyggande arbete gällande våld i 
nära relationer. 

 Socialnämnden arbetar aktivt med uppföljning och kvalitetsutveckling gällande 
våld i nära relationer. 

 Socialnämnden har samverkan med aktörer inom och utom kommunal verksamhet 
gällande våld i nära relationer. 

 Socialnämnden tar hänsyn till en våldsutsatt persons behov av säkerhet och skydd 
vid bedömning av insats. 

 Handläggning och dokumentation av ärenden sker enligt gällande lagstiftning och 
föreskrifter. 

 Socialnämndens insatser tillgodoser våldsutsattas behov av stöd och hjälp. 
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 Socialnämndens insatser tillgodoser våldsutövarens behov av stöd och hjälp för att 
förebygga och förhindra uppkomsten av våld. 

 Socialnämndens arbete tillgodoser de behov som barn har som upplevt våld. 

 Förekomst av våld uppmärksammas inom socialnämndens samtliga sektorer. 
 

1.2. Syfte  

Syftet med handlingsplanen är att: 

 Tydliggöra de politiska intentionerna för kommunens arbete med våld i nära 
relationer. 

 Synliggöra problematiken ur ett folkhälsoperspektiv. 

 Skapa engagemang för att kommunen ska avsätta resurser för att motverka 
våldet. 

 Aktivera enheterna till att arbeta med frågan på ett ansvarsfullt och kompetent sätt.  

 Möjliggöra gott bemötande och god kvalitet i insatser för dem som lever i/har levt i 
våld i nära relationer. 

 

2. Definitioner  

2.1. Våld  

Begreppet våld i nära relationer inkluderar olika typer av våld som kan förekomma mellan 

närstående. I våldsbegreppet inkluderas fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt 

och latent våld. 

”Våld är varje handling riktad mot 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 något den vill" 

(ur Per Isdals bok ”Meningen med våld”) 

2.2. Nära relation  

Begreppet närstående innebär att det finns en nära och förtroendefull relation mellan 

personerna. Det kan vara makar, partners, sambor, pojk- och flickvänner, föräldrar, 

styvföräldrar, syskon, barn, mor- och farföräldrar. Det tydligast synliggjorda brottet när det 

gäller våld i nära relationer begås av en man mot en kvinna i en parrelation. Våld i nära 

relationer skiljer sig från annan våldsbrottslighet då brottet ofta begås i hemmet av en 

person som den våldsutsatte har eller har haft en nära relation till. Våldet upprepas 

vanligen och tenderar att öka inom relationen. Denna handlingsplan fokuserar på våld i 

alla nära relationer.  
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3. Grupper som kan ha särskilt svårt att söka 

stöd 

Det är viktigt att ha i åtanke att våldsutsatta personer inte är någon homogen grupp. 

Våldsutsatta personer kan ha annan problematik, förutom våldet, som gör att de är i 

behov av särskilt stöd. I november 2007 presenterade regeringen en handlingsplan 

gällande våld i nära relationer med fokus på speciellt utsatta grupper som kan ha särskilt 

svårt att söka stöd nämligen; våld i hbt-relationer, barn som levt med våld, kvinnor med 

missbruksproblem, kvinnor med funktionsnedsättning, äldre kvinnor samt kvinnor som 

drabbats av hedersrelaterat våld. 

3.1. Våld i hbt-relationer 

Det finns en lång tradition av att tolka våld i nära relationer utifrån en olikkönad kontext, 

det vill säga mäns våld mot kvinnor. Vilka uttryck våldet tar sig skiljer sig inte åt när det 

gäller hbt-relationer. Begreppet hbt-relation definieras som en relation som består av en 

eller flera personer med hbt-identitet. Våldet i sig har samma processer av gradvis 

isolering, normalisering av våldet och av våldsutövarens motiv att ta och upprätthålla makt 

och kontroll över den våldsutsatta. Däremot finns det skillnader i hur våldet tolkas, både 

av våldsutövaren, den våldsutsatta samt av dem som tar emot berättelsen om våldet. 

Samtliga parter kan ha svårt att frångå tolkningen av män som förövare och kvinnor som 

offer.  

Hbt-personer har en särskild sårbarhet till följd av heteronormativiteten. Att leva i en 

minioritetsposition i samhället där det förekommer homo- bi- och transfobiska attityder kan 

leda till psykosocial stress. En våldsutövare kan hota om att avslöja partnerns hbt-identitet 

om hen inte är öppen med denna, som en strategi i att utöva kontroll. Vidare kan 

våldsutövaren ”spela på” partnerns rädsla för att utsättas för homofobi om denne söker 

hjälp. Ovanstående är exempel på hur våldsutövaren kan utöva makt och kontroll, isolera 

och bryta ned partnern. 

Det är av stor vikt att hbt-relationer inkluderas i arbetet gällande våld i nära relationer. 

Bemötandet från berörda yrkesgrupper riskerar att vara mycket heteronormativt i både 

språk och attityder. Verksamheten skall genomsyras av kunskap och kompetens gällande 

våld i hbt-relationer och förhållningssättet skall inte vara avhängt person. Språkbruket 

skall vara inkluderande. Viktigt är att ställa öppna frågor och undvika all könsbestämning i 

samtalet. Den professionelle ska fråga efter exempelvis partner eller förälder, använda 

öppna och könsneutrala frågor. Det är viktigt att ha ett normkritiskt förhållningssätt så att 

det görs så få antaganden om klienten som möjligt. Var och en bör ta ansvar för att i sin 
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yrkesroll inte skapa heteronormativa förhållningssätt och göra heteronormativa 

antaganden. Låt inte din klient bli sin kunskapsbank, klienten ska inte förväntas upplysa 

den professionella om annat än sin egen upplevda situation. Det kan hända att fokus i 

samtalet hamnar fel och koncentrerar sig på personens hbt-identitet snarare än 

våldsproblematiken. Okunskap och omedvetenhet kan leda till kränkningar och 

diskriminerande behandling i mötet med den stödsökande. Det är också viktigt att 

blanketter hos myndigheter utformas könsneutralt, inte efter antaganden om att par och 

familjer består av en kvinna och en man. Rädslan för att behöva mötas av förutfattade 

meningar, okunskap och homofobiska kommentarer i ett läge där en redan känner sig 

utlämnad och sårbar kan leda till att en väntar i det längsta med att söka stöd. Forskning 

visar att mörkertalet när det gäller våld i hbt-relationer är mycket stort. 

3.2. Barn som upplever våld 

Forskning visar att då det förekommer våld i nära relation mellan föräldrar så är risken stor 

att även barnen blir utsatta. Om barnen inte själva är direkt utsatta för våld är de ändå 

offer för våldet. Det finns inga exakta siffror på hur många barn som upplevt våld i 

hemmet, men en uppskattning är att det handlar om upp emot vart tionde barn. 

Det våld som sker i hemmet blir en del av barnens uppväxtmiljö. Att växa upp i ett hem 

med våld skapar känslor av otrygghet. Barnen kan få svårt med sin egen självkänsla, 

svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra. De känner 

maktlöshet, litar inte på vuxna och anstränger sig för att hålla våldet i familjen dolt för 

andra. En del barn väljer att vara så passiva som möjligt, andra försöker stoppa våldet 

genom att ringa polisen eller grannen, skrika eller försvara den våldsutsatta. Om våldet 

förnekas och förminskas innebär det även att barnens upplevelser och reaktioner av 

våldet förnekas och förminskas. Barn hör, ser och känner och påverkas starkt av det våld 

som förekommer i deras närhet.  

3.3. Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik och 

beroende 

Kvinnor som har missbruksproblem är en heterogen grupp. De återfinns i alla 

samhällsklasser och det är såväl alkohol, läkemedel samt narkotika som missbrukas. 

Kvinnor som har missbruksproblematik lever i en livssituation med en ökad risk för att 

utsättas för våld. Det är än mer skambelagt att ha missbruksproblem och vara våldsutsatt. 

Utsattheten är utifrån detta större för dessa kvinnor. Det är viktigt att de får hjälp utan att 

hjälpen villkoras med nykterhet eller drogfrihet. Trots att kvinnorna ofta har en tät kontakt 

med olika myndigheter verkar det som de ofta får mindre hjälp just på grund av sitt 

samtida missbruk. Många känner misstro och rädsla för att avslöja sin situation. Samtidigt 

som det finns stora likheter med det våld som kvinnor som inte ha missbruksproblematik 
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utsätts för finns det också särskilda aspekter att tänka på när det gäller missbruk och våld 

i nära relationer. Kvinnan kan missbruka för att överhuvudtaget uthärda i en våldspräglad 

relation som hon inte förmår att bryta. Missbruket kan binda henne hårdare till sin partner, 

partnern kan använda alkohol och droger som ett medel för att kontrollera henne och göra 

henne ännu mera beroende av denne. Partnern kan hota med att avslöja hennes eller 

hennes anhörigas missbruk eller kriminalitet om hon lämnar eller anmäler partnern. 

Partnern kanske erbjuder bostad. Paradoxalt nog kan det vara så att partnern samtidigt 

som hen själv utövar våld också skyddar henne mot andra våldsutövande personer. 

Kvinnans rehabilitering kan hindras av att hon inte tillåts delta i behandling eller att söka 

hjälp. Kvinnans behov av att dölja ett missbruk kan hindra henne från att söka hjälp eller 

anmäla våldet. 

3.4. Våld mot äldre och personer med 

funktionsnedsättning 

Våldet i nära relationer mot personer med funktionsnedsättning eller mot äldre människor 

kan vara svårt att upptäcka. Möjligheten att söka hjälp är begränsad för dessa grupper då 

de kan vara beroende av den person som utsätter dem för övergrepp och våld. 

Övergreppen kan till exempel bestå i bristfällig omsorg, ovilja att hjälpa till med 

myndighets- och sjukvårdskontakter, stöld av tillgångar, försummelse samt hot om 

ytterligare försämring i omsorgen.  

Äldre människor har på olika sätt en speciellt utsatt situation. Deras beroende av andra är 

större. Det sociala umgänget kan ha minskat med åldern och på så vis kan möjligheter till 

insyn och stöd minska. Våld utövat av vuxna barn förekommer.  

Personer med funktionsnedsättning är en bortglömd grupp vad gäller våld i nära 

relationer. De hamnar ofta liksom de äldre i olika beroendesituationer. De kan vara i 

behov av hjälp av olika instanser i samhället, av anhöriga och av vårdpersonal för att få 

sin vardag att fungera. Risken för beroende och utsatthet ökar ju mer funktionsnedsatt en 

person är. Det kan utöver fysiskt våld handla om trakasserier och förlöjliganden utifrån 

funktionsnedsättningen. Personer med funktionsnedsättning kan även ha svårt att 

förmedla sig till omvärlden.  

3.5. Hedersrelaterat våld 

Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon, ofta en släkting, som enligt 

gärningsmannens och övriga släktens eller gruppens uppfattning, riskerar att vanära eller 

har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i syfte att förhindra att 

hedern skadas eller förloras alternativt för att reparera eller återställa den skadade eller 

förlorade hedern (Rikspolisstyrelsen, Hedersnormer och hedersrelaterat våld). 
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Det hedersrelaterade våldet finns i samhällen där det råder ett hierarkiskt, patriarkalt 

familjesystem. I starkt patriarkala samhällen står heder och skam för centrala värden. 

Kollektivet är överordnat individen och beslutar om regler för uppförande och beteenden. 

Kollektivet fattar även beslut om sanktioner då överträdelse sker. Överträder en person 

gällande regler drabbas hela kollektivet av skam och måste därför agera. Hedern är ett 

begrepp som kan förvärvas och förloras. Går hedern förlorad måste handlingar vidtas för 

att den ska återupprättas. En persons liv kan offras för att hela kollektivets heder skall 

återupprättas. 

 

4. Aktuell lagstiftning 

FN:s generalförsamling antog 1993 ”Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor”. 

I artikel 4 slås fast att ”staterna bör med alla lämpliga medel och utan dröjsmål bedriva en 

politik som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor”. Vid FN:s konferens i Peking 1995 

antogs en handlingsplan för jämställdhet som bland annat syftar till att bekämpa 

könsrelaterat våld mot kvinnor. I handlingsplanen ställde sig medlemsländerna bakom att 

en helhetssyn och ett tvärsektoriellt arbetssätt måste utvecklas för att åstadkomma ett 

samhälle som är fritt från könsrelaterat våld. Europarådets ministerkommitté har antagit 

rekommendationer för att bekämpa våld mot kvinnor. Medlemsstaterna uppmanas bland 

annat att anta nationella handlingsplaner. 

1998 fattade Riksdagen beslut om ”Kvinnofridspropositionen” där myndigheterna gavs ett 

gemensamt uppdrag att förebygga våldsbrott mot kvinnor, utarbeta åtgärdsprogram och 

samverka med andra myndigheter. Besluten hade tre centrala utgångspunkter; 

 Ny och förbättrad lagstiftning 

 Förebyggande insatser 

 Ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor 
 

2005 presenterade Statens Folkhälsoinstitut ett förslag om delmål: ”frihet från 

könsrelaterat våld”. Syftet med det nya delmålet var att avskaffa mäns våld mot kvinnor. 

2007 skärptes lagstiftningen SoL 11 kap 5 § (Lag 2007:225) för kommunernas 

socialnämnder gällande brottsoffer: 

”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 skall också 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.” 
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5. 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) och Lag om kontaktförbud. FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention är övergripande riktmärken.  

Kommunen är ansvarig för att förutom direkt arbete med målgruppen tillhandahålla 

uppsökande och förebyggande insatser mot våld i nära relationer. Kommunen är vidare 

ansvarig att samverka med andra myndigheter.  

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 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 skall också 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.” Lag (2007:225). 

2 kap. 2 § SoL fastställer kommunens yttersta ansvar för de som vistas i kommunen får 

det stöd och den hjälp de behöver. 

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, att 

uppgifter ska utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet och att kvalitén 

ska utvecklas och säkras. 

3 kap. 4 § SoL beskriver nämndens uppsökande verksamhet. 

4 kap. 1 § SoL hanterar rätten till bistånd. 

5 kap. 1 § SoL beskriver att socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer 

upp under trygga och goda förhållanden.  

11 kap. 1 § SoL anger nämndens skyldighet att utan dröjsmål inleda utredning.  
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Relevanta allmänna råd och dokument från socialstyrelsen 

SOSFS 2009:22  Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som 

bevittnat våld. 

SOSFS 2013:1 Ekonomiskt bistånd (tillägg till 2003:5). 

SOSFS 2014:6  Handläggning av ärenden som gäller barn och unga. 

SOSFS 2014:5  Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU 

och LVM 

SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer 

Socialstyrelsen publicerade 2011 handboken VÅLD- Handbok om socialnämndens ansvar 

för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.  

Socialstyrelsen publicerade 2012 meddelandeblad Nr 2/2012; Socialnämnders respektive 

ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt 

socialtjänstlagen. 

 

6. Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det sjukvårdens ansvar att upptäcka och identifiera 

våld i kontakten med patienten. Det är sjukvårdens ansvar att ställa frågor om våld och 

samtidigt ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande av våldsoffret. 

Primärvården i Skaraborg har tagit fram ett handlingsprogram för arbete med våld i nära 

relation. Handlingsprogrammet finns att nå på www.narhälsan.se. 

Oavsett om en polisanmälan är gjord eller inte får den våldsutsatte genomgå en 

helkroppsundersökning av en läkare. Undersökningen utgör underlag för ett rättsintyg och 

läkaren har skyldighet att utfärda rättsintyg på begäran av åklagare, däremot kan begäran 

komma långt efteråt. Rättsintyget är ett utlåtande där omfattningen av skadorna anges 

och om de förväntas ge fysiska eller psykiska men. Om den våldsutsattes fysiska skador 

är omfattande kan läkaren remitterar hen vidare till exempelvis rättsmedicin, röntgen, 

gynekolog eller för inläggning på sjukhus.  

Om den våldsutsatte är självmordsbenägen, svårt deprimerad eller har andra psykiatriska 

symtom så ska sjukvården hjälpa till att förmedla och/eller bistå med hjälp så att patienten 

kan få kontakt med läkare på vårdcentralen eller med psykiatrin. 

 



Sida 12 (17) 

 
 

7. Polisens ansvar 

Anmälan skrivs och förundersökning inleds när polisen får kännedom om ett 

misshandelsbrott. Polisen har i sin tur skyldighet att rapportera samtliga misshandelsfall 

till Socialnämnden då det finns barn i familjen.  

 

8. Åklagarens ansvar 

Våld i nära relation faller under allmänt åtal (se nedan). Åklagaren ansvarar för 

förundersökningen och beslutar om det finns skäl att anhålla en misstänkt våldsutövare. 

Senast fyra dagar efter anhållandet måste häktningsframställan inges till Tingsrätten. 

Minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllda för att häktning ska ske: 

 Risk för att den misstänkte våldsutövaren avviker eller på annat sätt undandrar sig 
lagföring eller straff 

 Risk för undanröjning av bevis eller på annat sätt försvårande av sakens utredning 

 Risk för fortsatt brottslighet 

 

8.1. Rättsprocessen 

1. I samband med en anmälan gör polisen en bedömning. Finns det misstanke om 
brott kan polisen gripa den misstänkte. 

2. Anmälan faller under allmänt åtal, vilket innebär att anmälan inte kan återkallas av 
den utsatte. Det är åklagaren som gör en bedömning om förundersökningen ska 
läggas ned eller ej. 

3. Efter anmälan startar polisen en förundersökning där våldsutsatt, misstänkt 
våldsutövare och eventuella vittnen förhörs.  

4. Åklagaren ska ha detta som underlag för att kunna fatta ett beslut om att misstänkt 
våldsutövaren ska anhållas. Detta beslut fattas inom tolv timmar efter det att 
misstänkt våldsutövaren gripits. 

5. Åklagaren har tre dagar på sig efter gripandet att göra en framställan till 
Tingsrätten om att misstänkt våldsutövaren ska begäras häktad. 

6. Om förundersökningen med förhör, tekniska undersökningar, rättsintyg, foton mm 
visar att det finns tillräckligt med material för att påstå att misstänkt våldsutövaren 
begått ett brott beslutar åklagaren att väcka åtal, och lämnar en stämningsansökan 
till Tingsrätten.  
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8.2. Målsägandebiträde 

En våldsutsatt har rätt till målsägandebiträde (kostnadsfritt). Detta kan den våldsutsatta 

begära redan när hen anmäler misshandeln. Polisen har också skyldighet att erbjuda 

detta. Målsägarbiträdet utses av domstol efter ansökan. Biträdet bistår den våldsutsatta 

på samma sätt som försvarsadvokaten bistår misstänkt våldsutövare. Det är bra om 

biträdet redan finns på plats vid det första förhöret. Om den våldsutsatta inte får 

målsägandebiträde finns möjlighet till rättshjälp. Domstolen beslutar om detta medför 

kostnader för den våldsutsatta. 

 

9. Vilka resurser finns det idag? 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott och för att motverka våldet behövs insatser på 

olika nivåer och av olika myndigheter. Insatserna behöver vända sig till både våldsutsatta, 

våldsutövare och till de barn som kan ha upplevt våldet. 

I Tibro kommun finns det en lokal samverkansgrupp bestående av representanter från 

individ- och familjeomsorgen (IFO), den så kallade VING-gruppen (Våld i Nära Relationer 

Gruppen). 

Syftet med VING-gruppen är att:  

 Säkerställa god kvalitet i arbetet med våld i nära relationer inom IFO.  
 

 Utveckla goda handlingsrutiner som tillgodoser de behov som utsatta och utövare 
av våld i nära relationer har, samt de behov som barn som lever i familjer där det 
förekommer våld har. 
 

 Etablera samlade lösningar ur ett helhetsperspektiv för bra bemötande och stöd 
oberoende av vilken enhet personen har inledande kontakt med. Etablerade 
samverkansformer ger kontinuitet och kvalitetssäkrad handläggning. 
 

 Säkerställa att personal som möter våldsutsatta, våldsutövarna och barnen som 
lever i familjer där det förekommer våld har adekvat kunskap och relevanta 
arbetsmetoder gällande problematiken. 
 

Individ- och familjeomsorgen erbjuder rådgivning och stödinsatser samt medverkar vid 

kontakter med andra myndigheter och organisationer. Det erbjuds också krisbearbetande 

samtal med barn som lever i familjer där det förekommer våld. Vid behov ges ekonomiskt 

bistånd, skyddat boende samt stöd vid sökning av ny bostad. Handläggarna har 

stödkontakt med våldsutsatta och våldsutövare. Bistånd i form av öppenvård kan beviljas 

vid behov. I VING-gruppen finns utsedda kontaktpersoner för Utvägs nätverk i Skaraborg 
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och de deltar vid extern samverkan, såsom med polis, sjukvård med flera. Särskild 

kompetens om barn som lever i familjer där det förekommer våld och om hedersrelaterat 

våld finns i arbetsgruppen.  

Familjerådgivningen tar emot enskilda, par eller familjer som har problem i sina inbördes 

relationer. Familjerådgivningen bearbetar våld i parrelationer då våldet sker någon 

enstaka gång eller då våldet är situationsbundet t.ex. vid en separation eller annan kris.  

Det finns också ett ledningssystem som utgår ifrån Socialstyrelsens bedömningskriterier 

som används för uppföljning av kommunens arbete med våld i nära relationer. 

Bedömningskriterierna bygger på lagstiftning och normering i form av föreskrifter och 

allmänna råd. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att det kan finnas 

andra sätt att uppnå målen på än de som anges. Uppföljning av ledningssystemet sker 

årligen genom dokumentet ”Kommunstyrelsens uppföljningsmodell gällande kommunens 

arbete med våld i nära relationer”.  

9.1. Utvägs arbete 

Utväg är en myndighetssamverkan för kvinnofrid som startade i Skaraborg 1996. 

Samverkanspartner är socialtjänsten i femton kommuner, polis, åklagarmyndigheten, 

kriminalvården, hälso- och sjukvården, kvinnohus, kvinno- och brottsofferjourer i 

Skaraborg samt Rädda Barnen. För att bekämpa våld i nära relationer behöver man 

insatser för våldsutövare, våldsutsatta och barn. I Utvägs verksamhet arbetar de med 

stödsamtal, motivationssamtal, krissamtal och gruppverksamheter för dessa grupper. 

2011-02-01 startades ett projekt kring partnervåld i hbt-relationer på Utväg Skaraborg. 

Utväg grundar sin verksamhet på vetenskapligt baserad kunskap och bidrar även till att 

utveckla ny kunskap genom olika forskningsprojekt 

9.2. Kvinnojouren och Kvinnohuset Tranan 

Kvinnohuset drevs tidigare av två kvinnojourer, Guldkragen i Falköping och Elin i Skövde. 

Dessa bildade en förening 2009 - Kvinnohuset & Kvinnojouren Tranan. Kvinnohuset tar 

emot kvinnor från alla femton kommuner i Skaraborg, men tar även emot kvinnor från 

andra delar av Sverige. Kvinnohuset ligger i centrala Skövde och har 15 sängplatser 

inklusive platser för barn. Lokalerna har larm och säkrade fönster. Målet med vistelsen på 

kvinnohuset är i första hand att ge skydd till kvinnan och eventuella barn. 

9.3. Förebyggande insatser 

 Myndighetshandläggare har avsatt tid för möten i VING-gruppen. De som ingår i 
gruppen har ett särskilt ansvar för arbetet med våld i nära relationer. 
Myndighetshandläggarna ska vara en kunskapsresurs för övriga på socialkontoret 
och dessutom kunna gå in som handläggare av insatser till personer som 
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upplever/upplevt våld i nära relation. 
 

 Socialtjänsten bidrar med årligt understöd till Kvinnojouren och Utväg Skaraborgs 
verksamhet. 

 Socialtjänsten bidrar efter ansökan med föreningsbidrag till ideella föreningar som 
arbetar för att stödja personer med våld i nära relationer så som Mansjouren och 
Brottsofferjouren. 
 

 Socialtjänsten kommer gemensamt med andra eller självständigt upplysa om 

effekterna av våld och möjlighet att erhålla hjälp. 

 

9.4. Insatser för den våldsutsatte 

I 5 kap. § 11 Socialtjänstlagen tydliggörs Socialnämndens ansvar för personer som utsatts 

för brott och deras närstående. Socialtjänsten skall beakta att våldsutsatta kan vara i 

behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

 Socialtjänsten har möjlighet att hjälpa den våldsutsatte med: 
o Råd och stödsamtal 
o Vägleda den utsatte gällande rättigheter 
o Hjälpa till med ekonomiskt bistånd om behov föreligger 
o Vara en förlängd arm i mötet med andra myndigheter och övriga kontakter 

som kan vara nödvändiga att ta 
o Rutiner finns utarbetade för hur våldsutsatta som söker hjälp på 

Socialtjänsten utifrån våld i nära relation ska få hjälp 

 

 Stöd, råd och hjälp till den våldsutsatte:  
o Den våldsutsatte har vid behov rätt till bistånd i form av stöd från 

socialnämndens öppenvård Resursteamet, enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen. De kan vara ett stöd i att upprätthålla kontakter med 
myndigheter, till exempel advokat, polis, åklagare och 
brottsoffermyndigheten. Enligt Socialtjänstlagen 3 kap 6 § kan nämnden 
utse en särskild person eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde 
och hans närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär 
eller samtycker till det.  
 

 Utväg Skaraborg bedrivs i samverkan med 15 kommuner i Skaraborg. Genom 
Utväg har våldsutsatta möjlighet att få hjälp med individuellt stöd- 
motivationssamtal samt delta i gruppverksamhet. Våldsutsatta får kontakt med 
Utvägs samordnare via polis, sjukvård, kvinnojour, Socialtjänst etc.  Kontakt med 
Utväg kan också ske på den enskildes egna initiativ. 

 

 Familjerådgivningen i Skövde tar emot enskilda, par eller familjer som har problem 
i sin relation. 
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 Kvinnojouren riktar sig till invånare i kommunerna inom Skövde närpolisdistrikt. 
Kvinnojouren har insatser för våldsutsatta kvinnor och barn i akuta situationer som 
skyddat boende och stöd. 

 

 Kvinnohuset i Skövde erbjuder våldsutsatta kvinnor skyddat boende och utbildar 
kontaktpersoner för att skapa ett större nätverk kring de våldsutsatta kvinnorna.  

 

 Mansjouren ger stöd, råd och hjälp till först och främst män, samt främjar deras 
personliga och sociala utveckling. Mansjouren verkar även för familjens och 
barnens bästa. 
 

 Brottsofferjouren (BOJ) arbetar med att: 
o Ge medmänsklig hjälp och rådgivning till brottsoffer. 
o Ge stöd och upplysningar inför rättegångar. 
o Medverka till att brottsoffrens situation belyses. 
o Har en telefonjour. 

 

Stödpersonerna inom BOJ är utbildade och ger stöd och råd till dem som utsätts för brott. 

De har tystnadsplikt och hjälpen är kostnadsfri. När den enskilde anmält misshandel kan 

denne begära skadestånd för det hen varit utsatt för. Brottsofferjouren kan hjälpa till med 

detta. Om våldsutövaren blir dömd att betala skadestånd och saknar utmätningsbara 

tillgångar kan den utsatte få ett intyg från kronofogdemyndigheten om detta. Därefter kan 

hen ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten istället. Typ av brott som de hjälper 

till med kan vara våldtäkt, misshandel, olaga hot, ofredande och övergrepp i rättssak med 

mera. 

9.5. Insatser för barn 

I 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen står det att Socialnämnden särskilt skall beakta att barn 

som upplevt våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott 

och kan vara i behov av stöd och hjälp. Socialnämnden inleder utredning enligt 11 kap 1 § 

Socialtjänstlagen i samband med att nämnden får kännedom om att barnet kan vara i 

behov av någon åtgärd från nämndens sida.  

 BUP är en naturlig samarbetspartner och resurs när det gäller samtal med barn. 
De kan erbjuda kvalificerade samtal med barn och barnfamiljer där våld 
förekommer eller har förekommit. 
 

 Utväg Skaraborgs gruppverksamhet för barn ger möjligheter för barnet att 
bearbeta upplevelser, tankar och frågor kring våldet. Barnet ges möjlighet att lära 
känna andra med liknande upplevelser av våld och bearbeta sina upplevelser.  
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9.6. Insatser för familjer  

 Socialtjänstens Resursteam arbetar med insatser i familjer och ges som ett 
bistånd genom socialsekreterare eller genom egen direktkontakt. Inom 
Resursteamet kan föräldrar och barn få hjälp och stöd när det gäller svårigheter 
och effekter av våld i nära relation. 
 

 Familjecentralen Källan i Tibro är en utveckling av Socialtjänstens ansvar 
avseende föräldrarådgivning. Källan är förlagd utanför socialkontoret och är ett 
samarbete med primärvårdens MVC, BVC och Öppen förskoleverksamhet. 
 

 Familjerådgivningen bearbetar våld mellan makar/sambor i de situationer då våldet 
sker någon enstaka gång eller då våld är situationsbundet t.ex. vid en separation 
eller annan kris. 
 

9.7. Insatser för våldsutövare  

 Utväg söker genom samordnare upp samtliga misstänkta våldsutövare som 
polisanmälts. Våldsutövaren erbjuds möjlighet att delta i gruppverksamhet eller 
enskilda samtal. Våldsutövaren kan också söka hjälp utan att polisanmälan gjorts 
och kan också dömas till att ingå i verksamheten på Utväg. Genom deltagande i 
Utväg garanteras möjlighet för våldsutövare att i grupp eller enskilt få hjälp att 
bearbeta och reflektera över vad som inträffat och därmed förändra sin situation.  
 

 Den som är våldsutövare har rätt att ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Socialnämnden kan efter utredning bevilja bistånd i form av 
individuella samtal eller andra stödinsatser till våldsutövare 
 

 Mansjouren ger stöd, råd och hjälp till först och främst män samt främjar deras 
personliga och sociala utveckling. Mansjouren verkar även för familjens och 
barnens bästa. 


