


  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 Social utsatthet: frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och 

vänner eller att delta i sociala aktiviteter.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 



 

 



 

 

- Andel medarbetare som årligen tagit del av handlingsplan och medföljande 

rutiner. 

- Andel medarbetare som genomgått utbildning avseende område våld i nära 

relation. 

- Andel inledda utredningar avseende område våld i nära relation som 

tillgodoser behov av skydd och stöd, akut samt på kort och lång sikt 

 

 

- Sektor socialtjänsts personal ska bedriva förebyggande arbete genom att 

rutinmässigt ställa frågor om förekomst av våld, för att bidra till tidig upptäckt 

samt ge basal rådgivning och informera om stöd och hjälp att erhålla. Personal 

ska särskilt beakta barnperspektiv om det framkommer att barn kan ha 

bevittnat eller utsatts för våld. 

- Sektor socialtjänsts personal ska ha tillgång till en handlingsplan som följer 

gällande lagstiftning och riktlinjer, anvisade av Socialstyrelsen 

- Sektor socialtjänsts hemsida ska ha information om det stöd och den hjälp som 

våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare är i behov av. 

Informationsbroschyrer ska finnas för internt och externt behov. 

- Sektor socialtjänst ska ha fungerande interna och externa samverkansformer 

för att underlätta arbete med våld i nära relation. 

- Särskilt utsatta gruppers behov ska uppmärksammas. 

- Kartläggning av omfattning och behov, inom ramen för socialtjänstens arbete, 

för våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska göras regelbundet. 

 

 



 

3.2 Social utsatthet: frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att 

träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

http://www.skovde.se/
http://www.kvinnohusettranan.kvinnojouren.se/
http://www.elina.tjejjouren.se/
http://www.bris.se/
http://www.umo.se/


Somaya ( Kvinno- & Tjejour ) 

Brottsofferjour 

www.brottsofferjouren.se 

HBT & Heder 

www.hbtheder.se/ 

 

RFSL brottsofferjour 

tfn 020-34 13 16 (gratisnummer) 

www.rfsl.se 

  

Tuvaforum ( TuvaForum vänder sig till de som har gjorts illa i en nära relation ) 

www.tuvaforum.se 

 

Polisen 

Polisens informationssida om brott i nära relation 

www.polisen.se/kom-till-oss/ 

 

Samlad kunskap för kvinnofrid 

www.nck.uu.se 

 

http://www.utvag.se/
http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://www.terrafem.org/
http://www.somaya.se/
http://www.brottsofferjouren.se/
http://www.hbtheder.se/
http://www.rfsl.se/
http://www.tuvaforum.se/
http://www.polisen.se/kom-till-oss/
http://www.nck.uu.se/
http://www.valdinararelationer.se/vkv


 

Genomförande/Ansvar/Tidplan 

Andel 

medarbetare som 

årligen tagit del 

av handlingsplan 

och medföljande 

rutiner  

 

Genomgång av 

handlingsplan och 

medföljande rutiner på 

enheternas APT årligen. 

Inom ramen för introduktion 

för nyanställda ska alla 

medarbetare tagit del av 

handlingsplanen och 

medföljande rutiner. 

100 % Enhetschef följer upp att 

handlingsplan och 

medföljande rutiner är 

kända hos medarbetare. 

 

 

 

Andel 

medarbetare som 

genomgått 

utbildning 

avseende område 

våld i nära 

relation 

 

Deltagit på 

utbildning/föreläsning 

anvisad av kompetensplan 

Tagit del av anvisade web-

föreläsningar 

Tagit del av web-baserat 

metodstöd 

Som nyanställd deltagit på 

Utvägs föreläsningar 

 

100 % Varje medarbetares 

egenansvar att anmäla sig 

och delta i anvisade 

utbildningar/ föreläsningar i 

kompetensplanen. 

Enhetschef ansvarar för att 

följa upp att medarbetare 

har getts utrymme och tagit 

del av det 

kompetenshöjande utbud 

som erbjuds. 

Enhetschef ansvarar för att 

tillsammans med 

avdelningschef följa upp så 

att personal erhåller 

erforderlig kunskap och 

fortbildning. 

Andel inledda 

utredningar 

avseendeområde 

våld i nära 

Utredning ska ske med hjälp 

av evidensbaserat 

90 % Enhetschef ska genom årlig 

statistikuppföljning, med 

stöd av samordnare våld i 

nära relation, se igenom de 



relation som 

tillgodoser behov 

av skydd och 

stöd, akut samt på 

kort och lång sikt. 

 

bedömningsinstrument 

Freda farlighet/beskrivning. 

Samtliga utredningar ska 

utredas med underlag av 

Freda bedömnings-

instrument, med undantag 

av ärenden där det 

exempelvis bedöms som 

olämpligt utifrån utsatt 

persons psykiska hälsa eller 

på grund av 

språkförbristningar.  

utredningar som inletts för 

att se att uppsatt mål 

uppfyllts. 

 
 



Sektor socialtjänsts 

personal ska bedriva 

förebyggande arbete 

genom att 

rutinmässigt ställa 

frågor om förekomst 

av våld, för att bidra 

till tidig upptäckt samt 

ge basal rådgivning 

och informera om 

stöd och hjälp att 

erhålla 

 

Personal ska särskilt 

beakta barnperspektiv 

om det framkommer 

att barn kan ha 

bevittnat eller utsatts 

för våld 

 

– Personal ska med 

stöd av 

bedömningsinstrument 

Fredas kortfrågor, 

ställa frågor om 

våldsutsatthet 

generellt och i vissa 

verksamheter om 

misstanke föreligger. 

– Personal ska ha 

kunskap att ge initial 

rådgivning samt ha 

kunskap hur att slussa 

vidare om behov av 

behovsprövade 

insatser föreligger. 

Enhetschef ska:  

– vid 

ärendegenomgångar 

följa upp att frågan om 

våld ställs 

– ha våld i nära 

relation som stående 

punkt på varje APT 

Enhetschef ska 

ansvara för att 

frågan om 

våldsutsatthet 

hålls levande och 

prioriteras. 

Enhetschef följer 

upp arbetet och 

ansvarar för att 

socialtjänstens 

personal beaktar 

barnperspektiv. 

 

 

Regelbundet 

fortlöpande arbete 

 

Sektor socialtjänsts 

personal ska ha 

tillgång till en 

handlingsplan som 

följer gällande 

lagstiftning och 

riktlinjer, anvisade av 

Socialstyrelsen. 

Handlingsplan ska 

finnas tillgängliga för 

all personal på Skövde 

kommuns intranät. 

 

Samordnare våld i 

nära relation, i 

samverkan med 

enhetschef 

ansvarar för att 

förändrad 

lagstiftning 

uppmärksammas. 

Handlingsplan för 

våld i nära relation 

ska revideras vid ny 

mandatperiod, vart 

fjärde år, eller vid 

behov. 

Sektor socialtjänsts 

hemsida ska ha 

information om det 

stöd och den hjälp 

Samordnare för våld i 

nära relation, i 

samverkan med web-

ansvarig gör 

Samordnare våld i 

nära relation i 

samverkan med 

enhetschef ska 

Uppdatering och 

revidering ska ske en 

gång per år eller vid 

behov. 



som våldsutsatta, barn 

som bevittnat våld 

och våldsutövare är i 

behov av.  

Informationsbroschyr

er ska finnas för 

internt och externt 

behov. 

 

 

regelbunden 

uppdatering av 

innehållet på 

hemsidan och 

revidering av 

informationsmaterial. 

ansvara för att 

kommunens 

hemsida ger 

erforderlig 

information, samt 

att erforderligt 

informations-

material finns. 

Sektor socialtjänst ska 

ha fungerande interna 

och externa 

samverkansformer för 

att underlätta arbetet 

med våld i nära 

relation 

 

Sektor socialtjänst ska 

ha en intern 

relationsvåldsgrupp 

med deltagare från 

samtliga 

avdelningar/enheter, 

där metod- och 

handläggningsfrågor 

diskuteras. 

Sektor socialtjänst ska 

aktivt verka för att 

lokal 

samverkansgrupp 

finns i Skövde för att 

främja extern 

samverkan. 

 

Enhetschef ska 

ansvara för att 

representant från 

enhet utses till 

intern relations- 

våldsgrupp samt 

vid behov utse 

ersättare. 

Enhetschef, ska 

tillsammans med 

relations- 

våldsgruppaktivt 

verka för att 

samverkan externt 

kommer till stånd. 

Interna 

relationsvålds- 

gruppen ska träffas 

två gånger per 

termin, eller oftare 

vid behov av 

samverkan i 

klientärenden. 

Lokala 

samverkansgruppen 

ska träffas 2 gånger 

per år. 

Särskilt utsatta 

gruppers behov ska 

uppmärksammas 

 

 

Genom att ge 

kompetensstöd till 

personal som arbetar 

med särskilt utsatta 

grupper såsom bland 

annat missbrukare, 

Samordnare våld i 

nära relation har i 

samverkan med 

enhetschef ansvar 

för att kunskap 

och kompetens 

Regelbundet 

fortlöpande arbete. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

äldre och 

funktionsnedsatta.  

Att kunna erbjuda 

skyddat boende för 

särskilt utsatta grupper 

som inte kan placeras 

på Kvinnohus 

 

Avdelningschef, med 

stöd av enhetschef och 

samordnare våld i nära 

relation, ska söka 

boende-alternativ, 

inom kommunens 

befintliga 

boendebestånd, som 

kan verka i 

skyddshänseende för 

särskilt utsatta 

grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillgodoses 

personal. 

Avdelningschef i 

samverkan med 

andra 

avdelningschefer, 

som berörs av 

särskilt utsatta 

grupper, ansvarar 

för att behov av 

skyddat boende 

kan tillgodoses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vad  Hur Ansvar Tidsplan 

Kartläggning av 

omfattning och behov, 

inom ramen för 

socialtjänsten, för 

våldsutsatta och barn 

som bevittnat våld ska 

göras regelbundet 

 

Berörda handläggare 

som ansvarar för att 

utreda behov till 

våldsutsatta och barn 

som bevittnat våld, 

ska månadsvis lämna 

statistik till 

enhetschef. 

Enhetschef 

sammanställer 

månatliga 

statistikuppgifter. 

Avdelningschef i 

samverkan med 

enhetschef ska till 

socialnämnd 

redovisa 

statistikuppföljnin

gar. 

 

Genom årlig 

uppföljning 

 

 

 

 

 


