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Uppdraget 
Den 31: a maj 2022 beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd om 
våld i nära relationer (2 kap 1 § HSLF-FS 2022:39). Dessa föreskrifter och allmänna råd 
trädde i kraft 2022-11-01 och därmed upphör de tidigare föreskrifterna och allmänna råd 
(SOSFS 2014:4) att gälla. Denna handlingsplan tar därmed sin utgångspunkt i de nya före-
skrifterna och allmänna råden. De nya föreskrifterna ska tillämpas av socialnämnden och 
vårdgivare i deras arbete med våld i nära relationer. Föreskrifterna omfattar verksamheter 
som arbetar utifrån socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 
tandvårdslagen (1985:125).  
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Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska Socialnämnden fastställa mål för 
arbetet med våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare samt beskriva när och 
hur målen ska uppnås. Samordnare för våld i nära relationer har därför fått i uppdrag av 
verksamhetschef för individ-och familjeomsorgen (IFO) att revidera kommunens handlings-
plan mot våld i nära relation. Handlingsplanen är en revidering av Handlingsplan för sam-
verkan mot hot och våld i nära relationer inom Burlövs kommun för perioden 2016 – 2021 
som togs fram under 2015/2016. Den handlingsplan som nu tas fram kommer gäller för år 
2022 och år 2023. Därefter ska en kommunal strategi tas fram för arbetet mot våld i nära 
relationer.  

Denna handlingsplan innefattar allt våld som förekommer mellan närstående så som arbe-
tet med våldsutsatta, barn som bevittnat våld, våldsutövare, men även hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i ungas parrelationer. 

Begreppsförklaringar 
Våldsutsatta – barn och vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp 
av närstående 

Barn som bevittnat våld – barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående 

Våldsutövare – barn och vuxna som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra 
övergrepp 

Hedersrelaterat våld och förtryck – handlar om att upprätthålla gemensamma normer och 
värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också 
handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. Heder hand-
lar om en kollektiv moral där kontrollen av framför allt kvinnans sexualitet är en förutsätt-
ning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet. Det är främst flickor och kvinnor 
som utsätts för hedersrelaterat våld och, men även pojkar och män kan vara utsatta.  

Tillvägagångssätt 
Utgångspunkten för den nya handlingsplanen är Socialstyrelsens nya föreskrifter och all-
männa råd (HSLF-FS 2022:39), men även kommunens tidigare Handlingsplan för samver-
kan mot hot och våld i nära relationer inom Burlövs kommun 2016 – 2021. I arbetet med 
revideringen har samordnare för våld i nära relationer fört diskussioner med verksamhets-
chef för IFO samt enhetschef för enheten arbete och försörjning. Research över andra 
kommuners handlingsplaner samt arbete kring våld i nära relation har också genomförts. 
Dialog har även förts med bland annat externa samverkanspartners och nätverksgrupper. 
Handlingsplanen baserar sig på lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
samt handbok i våld i nära relation.  
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Handlingsplanens disposition 
Handlingsplanen delas in i mål, delmål och åtgärder. Fem delmål prioriteras i handlingspla-
nen för 2022/2023; organisation, samverkan, kompetenshöjande insatser, förebyggande 
insatser samt arbetet med att ta fram en kommunövergripande strategi för arbetet mot 
våld i nära relation som ska tas i bruk under 2024. Som en inledning till varje delmål pre-
senteras aktuell lagstiftning, allmänna råd samt riktlinjer kopplande till aktuellt delmål. 
Varje delmål mynnar ut i konkreta åtgärder. 

Handlingsplanens mål, delmål och åtgärder 
Det övergripande målet och syftet med handlingsplanen är att utveckla arbetet kring våld i 
nära relationer och att ha en tydlig plan för hur detta ska genomföras så att en kommunal 
strategi kan tas i bruk under 2024. Handlingsplanen syftar till att vara ett stödjande och 
vägledande dokument i arbetet kring våld i nära relationer för kommunens medarbetare. 
Handlingsplanen syftar också till att aktuell lagstiftning och förordningar efterlevs och då 
framför allt att Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd uppfylls. 

Följande fem mål prioriteras i handlingsplanen 
1. Organisation 

2. Samverkan 

3. Kompetenshöjande insatser 

4. Förebyggande arbete 

5. Handlingsplan 2023 

Delmål 1, Organisation 
Enligt Socialstyrelsens handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med 
våld i nära relationer (2016) är det viktigt att det tydligt framgår var ansvaret i organisat-
ionen ligger för ärenden som rör våldsutsatta eller barn som bevittnat våld. Det behövs en 
planering för att kunna utreda våldsutsattas många gånger sammansatta behov. Risken 
finns annars att dessa frågor ”faller mellan stolarna” med följden att den våldsutsatta inte 
får det stöd och den hjälp som behövs. Det måste därför finnas ett utpekat ansvar för var i 
organisationen våldet ska utredas. 

Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter ska socialnämnden fastställa mål för arbetet med 
våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövaren samt beskriva när och hur målen 
ska uppnås (2 kap 1 § HSLF-FS 2022:39). Socialnämnden ska även enligt dessa föreskrifter 
fastställa var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut i och följa upp ären-
den för ovan målgrupp. 

I Burlövs kommun är det socialnämnden som har huvudansvaret för att verka för att vålds-
utsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare får den hjälp och stöd de behöver. Enligt 
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Socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit ut-
satta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 
förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och 
dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också 
särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstå-
ende är offer för brott och ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet 
behöver (SFS 2001:453, 5 kap 11 §). 

Till socialnämndens uppgifter hör även att verka för att våldsutövares behov av insatser för 
att ändra sitt beteende utreds och följs upp. När socialnämnden fullgör uppgiften ska 
nämnden särskilt beakta säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller 
andra övergrepp och dennes närstående (HSLF-FS 2022:39, 6 kap 4 §). 

Socialnämnden i Burlövs kommun tillsatte 1 oktober 2021 en samordnare för våld i nära 
relationer för att utöka det övergripande arbetet med våld i nära relationer. Anställningen 
var en projektanställning som var tänkt att vara 2022, men medarbetaren på denna tjänst 
valde att avsluta sin anställning i förtid och tjänsten blev vakant under våren 2022. Tjäns-
ten är sedan 1 september 2022 återigen tillsatt och då med en förste socialsekreterare 
med samordnaransvar för våld i nära relationer. Tjänsten är förlagd inom enheten arbete 
och försörjning inom IFO, men samordnaransvaret är övergripande för hela kommunen. 
Syftet med tjänsten är att samordna alla övergripande frågor som rör ämnet våld i nära re-
lationer så som utbildningsinsatser, rutiner, riktlinjer, omvärldsbevakning med mera samt 
att fungera som råd och stöd till alla kommunens anställda. Det ska vara enkelt för medar-
betarna i kommunen att veta var de ska vända sig för att få stöd i ärenden som rör våld i 
nära relationer. Samordnaren har även ett ansvar att vidareutveckla kommunens arbete i 
frågan om våld i nära relationer och se till att kunskap i frågan förmedlas vidare till kommu-
nens samtliga medarbetare. Utöver detta ska samordnaren arbeta för samverkan mellan 
kommunens medarbetare, men också externa aktörer som är av vikt för arbetet mot våld i 
nära relationer och vara med i arbetet att ta fram en kommunövergripande strategi mot 
våld i nära relationer. 

Inom socialnämnden är det individ-och familjeomsorgen (IFO) som är ansvarig för att ut-
reda och bedöma behovet av insatser i ärenden som rör våldsutsatta vuxna, barn som be-
vittnat våld samt våldsutövare.  Inom IFO är det enheten arbete och försörjning som har 
ansvaret för att utreda och bedöma behovet av insatser för vuxna som är utsatta för våld i 
nära relation samt för våldsutövare. När det avser barn som bevittnat våld är det enheten 
barn och familj som har ansvaret att utreda och bedöma behovet av insatser. En nära sam-
verkan sker mellan dessa enheter i ärenden där våld i nära relation förekommit. Detta för 
att säkerställa att alla berörda får de insatser de har behov av. 

Öppenvårdsinsatser erbjuds av Kriscentrum Mellersta Skåne som vänder sig till den som 
blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i nära relation. Socialnämndens interna öppen-
vård kan till viss del också erbjuda insatser till dem som blivit utsatt för, upplevt eller utö-
vat våld samt även insatser till barn som upplevt eller bevittnat våld. 
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Delmålet för år 2022 och 2023 är att så många som möjligt av kommunens anställda ska 
känna till vart de ska vända sig vid frågor om våld i nära relationer och känna till samord-
narens funktion. Medarbetare inom IFO ska känna till processen för ärenden i våld i nära 
relation och handlingsplanen samt att de processer som tagits fram eller tas fram ska bli 
implementerade i organisationen. Utöver detta ska även de rutiner som måste finnas uti-
från Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2022:49) upprättas och antas av socialnämndens 
kvalitetsråd. 

Åtgärder 

1. Medarbetare inom IFO ska bjudas in till en halvdag i temat våld i nära relationer där in-
formation lämnas avseende samordnarens roll, processen samt handlingsplanen. 

2. Medarbetare inom vård- och omsorg samt skola ska informeras om samordnarens och 
process för var de vänder sig om de har frågor. 

3. En checklista för informationsinhämtning vid nya vuxenärenden ska upprättas. 

4. En checklista för säkerhetsplanering vid vuxenärenden ska upprättas. 

5. Samordnare ska säkerställa att följande rutiner (HSLF-FS 2022:39, 2 kap §§ 4–7) finns 
eller upprättas och att de sprids till verksamheterna för kännedom; 

- Rutiner för när och hur medarbetaren i dess verksamheter ska ställa frågor om våld 
för att kunna upptäcka våldsutsatta som behöver stöd och hjälp, barn som bevitt-
nat våld som behöver stöd och hjälp samt våldsutövare som behöver insatser för 
att ändra sitt beteende. 

- Rutiner för hur information om att ett barn kan vara våldsutsatt eller kan ha bevitt-
nat våld ska föras vidare till den del av verksamheten som har ansvaret för att ut-
reda barnets behov. 

- Rutiner för hur barn ska tas om hand och stödjas av medarbetare med adekvat 
kompetens om en förälder har avlidit till följd av våld. 

- Rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. 

Delmål 2, Samverkan 
Våld i nära relationer är ett mångsidigt problem som kräver att många samverkar. Samver-
kan kan vara nödvändig för att komma i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn, barn 
som bevittnat våld och personer som utövar våld samt för att ge dem det stöd och den 
hjälp som de har rätt till. Samverkan kan också behövas för att utveckla verksamheter för 
målgrupperna. Samverkan behövs ofta både i enskilda ärenden och på övergripande nivå 
(Socialstyrelsen 2016, handbok Våld). 

 
Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39 2 kap §§ 9–12) 
ska socialnämnden samordna sina insatser så att de inte motverkar varandra. 
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Socialnämnden ska även samverka externt med berörda verksamheter, myndigheter och 
organisationer för att skapa förutsättningar för att samordna de olika aktörernas insatser 
och åtgärder 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, 
både internt och externt. Vid samordningen ska behovet av trygghet och säkerhet hos de 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld alltid beaktas.   

Externa samverkanspartners 

Burlövs kommun har ett avtal med Kriscentrum Mellersta Skåne. Kriscentrum är en sam-
talsmottagning som vänder sig till vuxna och barn och arbetar mot våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Alla som söker sig till dem erbjuds individuella sam-
talskontakter, men det finns även gruppverksamheter för vuxna och för barn finns insatsen 
Lysmasken. Till Kriscentrum kan Burlövs kommuns invånare vända sig på egen hand, utan 
remiss. Kriscentrum håller även i nätverksträffar för kontaktpersoner.  

Sedan hösten 2021 har Burlövs kommun ett avtal med nystartade Resursteam Heder 
Skåne. Till Resursteam Heder Skåne kan medarbetare i Burlövs kommun vända sig för kon-
sultation i hedersrelaterade ärenden. Resursteam Heder Skåne erbjuder även utbildningar, 
workshops, omvärldsbevakning samt stöd till kommuner vid upprättande av handlingspla-
ner och rutiner.  

En annan samverkanspartner är Barnahus mellersta Skåne. När en orosanmälan inkommer 
till IFO avseende barn- och unga som blivit utsatta för våld eller övergrepp samlas social-
sekreterare, Barnahus, barn-och ungdomspsykiatrin, polis, åklagare och barnläkare på 
Barnahus i Lund för att planera och samverka i ärendet. På Barnahus sker bland annat po-
lisförhöret med barnet eller ungdomen.  

Delmålet för 2022 och 2023 är att Socialnämnden ska utöka den externa samverkan i frå-
gor som röd våld i nära relationer. Den interna samverkan inom kommunens egna verksam-
heter ska förbättras, utökas och struktureras.  

Åtgärder 

1. Resursteam Heder Skåne samt Kriscentrum kommer bjudas in för att informera om 
sina verksamheter för medarbetare inom IFO.  

2. Samordnare för våld i nära relationer ska medverka på nätverksmöten med Kriscent-
rum, Resursteam Heder Skåne samt Länsstyrelsen och säkerställa ett väl fungerande 
samarbete sinsemellan. 

3. Samordnare för våld i nära relationer är ansvarig för att sprida den information som 
framkommer vid träffar med ovan samverkanspartners till berörda delar av Socialför-
valtningen. 

4. En eller flera kompetensgrupper kommer startas under 2023 där kontaktpersoner från 
flera olika enheter och verksamhetsområden inom socialnämnden och/eller 
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kommunen ska samlas för att skapa ett väl fungerande samverkansarbete över tid samt 
för att vara med i arbete med framtagande av rutiner och processer. 

Delmål 3, Kompetenshöjande insatser 
Av Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39, kap 2 § 4) kommer 
det bland annat ställas krav på att socialnämnden har fastställda rutiner för när och hur 
medarbetare ska ställa frågor om våld. Medarbetare som arbetar med handläggning och 
uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlag (2001:453) bör 
ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmåga att om-
sätta kunskapen i det praktiska arbetet. Om ärendena gäller våldsutsatta barn och barn 
som bevittnat våld, bör medarbetare dessutom ha kunskap om hur man för samtal med ett 
barn om våld och andra övergrepp samt vilka konsekvenser det kan få för ett barn att ut-
sättas för eller bevittna våld eller övergrepp av eller mot närstående.   
 
Medarbetare som genomför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap 
om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna uppmärksamma om en 
person är våldsutsatt och se till att denne får stöd och hjälp för sin våldsutsatthet. I verk-
samheter som är särskilt inriktade på att ge stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutö-
vare bör medarbetare även ha förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.  
 
Burlövs kommun har ett avtal med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Kompe-
tenscentrum erbjuder grundutbildningar och fördjupningsutbildningar inom våld i nära re-
lation för kommunens anställda. Kompetenscentrums uppgift är att säkerställa att kommu-
nens anställda får kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling inom ämnet våld i nära 
relationer, att synliggöra hur konsekvenserna av våldet påverkar de vuxna och barn som 
påverkas av våldet och att ge kunskap så att kommunens medarbetare lättare upptäcker 
tecken på våld och vågar fråga om våldet. 

Som tidigare nämnts har Burlövs kommun även ingått avtal med Resursteam Heder Skåne 
som erbjuder föreläsningar inom ämnet hedersrelaterat våld och förtryck samt handledar-
stöd till medarbetare.  

En annan viktig aktör är Länsstyrelsen Skåne som har i uppdrag att samordna och utveckla 
länets våldsförebyggande arbete. I Länsstyrelsens uppdrag ingår det att utbilda yrkesverk-
samma i länets kommuner.  

Utöver de utbildningar som erbjuds via Kompetenscentrum, Resursteam Heder och Läns-
styrelsen finns även webbaserade grundläggande utbildningar att tillgå. Nationellt center 
för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har i uppdrag av regeringen att höja kunskap-
erna om våld i nära relationer. NCK har tagit fram en webbaserad utbildning som ger 
grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor.  

Länsstyrelsen Stockholm har i samarbete med olika organisationer och myndigheter tagit 
fram Webbkurs Heder som är en grundläggande utbildning i hedersrelaterat våld och för-
tryck.  
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Det nationella kunskapscentret Barnafrid har tagit fram en webbaserad utbildning om våld 
mot barn. Utbildningen ger yrkesverksamma kunskaper i att upptäcka, bemöta och hjälpa 
barn som har varit utsatta för våld eller övergrepp. Samtliga tre utbildningar är kostnads-
fria och kommer finnas tillgängliga via Grade.  

Delmålet för 2022 och 2023 är att medarbetare inom socialförvaltningen i Burlövs kom-
mun, ska ha grundläggande kunskaper om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld 
och förtryck. De vet även vilka stöd- och hjälpinsatser som finns att tillgå och kan vägleda 
den enskilde till rätt instans.  

Medarbetare inom IFO som utreder våld mot vuxna och barn ska ha kunskap om våld och 
andra övergrepp av eller mot närstående. De har även förmågan att omsätta kunskaperna i 
det praktiska arbetet. 

Medarbetare inom skola och omsorgen ska också erbjudas grundutbildningar inom framför 
allt våld i nära relationer, men även hedersrelaterat våld och förtryck. Om möjligt ska dessa 
medarbetargrupper även erbjudas fördjupningsutbildningar inom sina respektive profess-
ioner.  

Politiker inom kommunen ska informeras om arbete med våld i nära relation och hedersre-
laterad problematik samt att chefer inom kommunen ska utbildas i hur våld i nära relat-
ioner kan upptäckas hos medarbetare.  

Åtgärder 

1. Medarbetare inom IFO som inte har gått Kompetenscentrums basutbildning om våld i 
nära relationer ska gå denna eller Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbase-
rade utbildning. 

2. Medarbetare inom vård-och omsorg ska påbörja sin kompetensutveckling genom att 
gå Kompetenscentrums basutbildning om våld i nära relationer.  

3. Information om webbkurs om våld, webbkurs Heder samt webbkurs i Barnafrid ska 
spridas till medarbetare inom Socialförvaltningen. Kurserna ska användas som ett kom-
plement till Kompetenscentrums, Resursteams Heders Skåne samt Länsstyrelsens ut-
bildningar. Dessa utbildningar ska finnas tillgängliga via utbildningsverktyget Grade.  

4. Medarbetare inom IFO som utreder våld mot vuxna och barn ska erbjudas metodut-
bildningar och utbildningar inriktade mot målgruppen.  

5. Politiker ska erbjudas information och/eller utbildningstillfällen för att öka kunskapen 
kring våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtyck.  

6. Chefer inom kommunen ska erbjudas utbildning för att upptäcka och stötta medarbe-
tare som är utsatta för våld i nära relation.  
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Delmål 4, Förebyggande arbete 
Riksdagen har beslutat om en tioårig nationell strategi 2017 - 2027 för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvin-
nor innebär ett ökat fokus på att förebygga våld i nära relationer, samtidigt som våldsut-
satta ska ges skydd och stöd (Socialdepartementet Skr. 2016/17:10). Strategin betonar vik-
ten av våldsförebyggande arbete då samhället tidigare fokuserat på våldets konsekvenser, 
inte dess orsaker.  

Som en del i det fortsatta arbetet med strategin tog regeringen i juni 2021 fram ett åt-
gärdspaket för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdspaketet innehål-
ler ett flertal åtgärder som förebygger våldet, som ger ett starkare skydd och stöd för 
våldsutsatta kvinnor och barn, som effektivt bekämpar brotten och som förbättrar kunskap 
om och metoder mot mäns våld mot kvinnor (Regeringskansliet 2021, åtgärdspaket för att 
intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor).  

Sedan den 1 augusti 2021 finns det en bestämmelse i Socialtjänstlagens 5 kap. 11 § 
(2001:453) som säger att Socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har 
utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. När socialnämn-
den fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta säkerheten för den som utsätts eller har 
utsatts för våld eller andra övergrepp och dennes närstående. (2001:453, 5 kap. 11 a § 
SoL). 

Utifrån ovan kan det fastställas att det satsas på våldsförebyggande arbete nationellt. 
Detta ska även sprida sig ner till regional och lokal nivå. Burlövs kommun vill därför ut-
veckla det våldsförebyggande arbetet under 2022 och 2023. Enligt Jämställdhetsmyndig-
hetens handbok för våldsförebyggande arbete (2019) finns det tre nivåer att arbeta vålds-
preventivt på: 

1. Indikerad våldsprevention: insatser till de som redan är utsatta för våld eller utövar våld. 
Exempelvis stöd, skydd och behandling,  

2. Selektiv våldsprevention: insatser till de grupper i samhället som anses ha en förhöjd risk 
att utsättas för våld eller utsätta andra för våld.  

3. Universell våldsprevention: Insatser till bredare grupper i befolkningen, utan tidigare er-
farenheter av våld.  

Burlövs kommun arbetar i dagsläget aktivt med nivå 1, indikerad våldsprevention. Under 
2022 och 2023 ska kommunen även starta upp att utveckla arbetet med nivå 2, selektiv 
våldsprevention samt nivå 3, universell våldsprevention.  

Avseende våldsutövare finns det i dagsläget insatser för målgruppen då de kan vända sig 
till Kriscentrum för samtal och behandling. Under 2022 och 2023 ska ett arbete påbörjas 
kring hur IFO kan nå ut till och få kontakt med fler våldsutövare för att informera om och 
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erbjuda behandling via Kriscentrum. En genomgång av hur IFO:s egen öppenvårds-mottag-
ning ska arbeta med målgruppen ska även genomföras.  

Delmålet för 2022 är att utveckla det våldsförebyggande arbetet inom kommunen. Fler 
medborgare i kommunen ska nås av information om var de kan vända sig för stöd och hjälp 
avseende våld i nära relation.  

Åtgärder 

1. För att nå ut till en större del av Burlövs kommuns medborgare, anställda samt övriga 
verksamheter i kommunen ska en kommunikationsplan mot våld i nära relationer tas 
fram.  

2. Medarbetare inom IFO som möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har i 
uppgift att utreda våld, ska utbildas i FREDA kortfrågor för att upptäcka och fråga om 
våld i ärenden där det finns en misstanke om, men inte konstaterat våld. 

3. Påbörja ett arbete kring hur IFO kan nå ut till fler våldsutövare på indikerad, selektiv och 
universell nivå.  

4. Arbetsflöde för hur våld ska upptäckas i ärenden som kommer till IFO ska upprättas.  
 

Delmål 5, Från handlingsplan till kommunal strategi för familjefridsarbete 
Den aktuella handlingsplanen avser år 2022–2023 och fokuserar främst på IFO:s och Social-
förvaltningens arbete mot våld i nära relationer, men även äldreomsorgen och skolans 
verksamheter. Det är alla medborgares rättighet att leva ett liv fritt från våld och därmed 
behöver också kommunen anta en kommun övergripande strategi för hur detta arbete ska 
gå till.  

Våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och personer oberoende 
av sexuell läggning, kön, ålder, bakgrund och funktionalitet. Flickor och kvinnor är generellt 
sett mer drabbade, medan pojkar och män är överrepresenterade bland de som använder 
våld, men även anhöriga och andra personer runt omkring berörs när någon utsätts för 
våld. Kommunen behöver arbeta på alla nivåer i samhället för att förebygga våld i nära re-
lationer. Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer och det är därför viktigt 
att arbeta förebyggande i tidig ålder hos barn och ungdomar.  

Kommunen bör ha en strävan efter att bli en jämställd kommun som är fri från våld. Under 
2023 rekommenderas därmed en kommunal strategi för arbetet mot våld i nära relation 
tas fram som ska kunna tas i bruk under 2024 och som inkluderar kommunens samtliga 
verksamheter och alla kommunens invånare. Målet är att trygga barn och ungas uppväxt-
villkor, förebygga och förhindra våld samt att de som utsätts för våld och förtryck får det 
stöd och skydd de kan vara i behov av. 

Delmålet för 2022 och 2023 är att revidera handlingsplan för arbete mot våld i nära relat-
ioner. 
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Åtgärder 

1. Samordnare för våld i nära relation ska tillsammans med kompetensgrupp/grupper ta 
fram mål, delmål och åtgärder för en ny kommunal strategi mot våld i nära relationer. 

2. Kommunen rekommenderas utarbeta en kommunal strategi för arbetet mot våld i nära 
relationer.  
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