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Inledning 
Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem 
och ett brott mot de mänskliga rättigheterna där samhället har ett stort ansvar att ingripa. För 
att bekämpa våld i nära relationer behöver kvalitetssäkrade insatser riktas till både 
våldsutsatta och våldsutövare.  
Handlingsplanen har upprättas i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS2014:4) 
och Socialstyrelsens handbok Våld. Den handboken tillsammans med handlingsplanen är ett 
grundläggande stöd i det dagliga arbetet med våldsutsatta.  

Syfte 
Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för socialnämndens stöd och 
hjälp till vuxna och barn som utsätts för våld i nära relationer. I det våldsförebyggande 
arbetet har kommunen ett mycket stort ansvar. Handlingsplanen ska vara känd och förankrad 
hos all personal  inom socialförvaltningen i Hultsfreds kommun. 
Hultsfreds kommun ska verka för att aktivt arbeta för att skapa samverkan internt och 
externt. 
Socialnämnden ska utveckla sin egen kompetens att stödja och hjälpa de utsatta. För att 
arbetet med att möta de våldsutsatta, förövare, barn som bevittnat våld samt andra viktiga 
anhöriga ska bli så kvalitativt som möjligt krävs samarbete med andra myndigheter och 
aktörer. De myndigheter/verksamheter som socialnämnden ska ha ett fungerande samarbete 
med är polis, åklagare, sjukvård, skola, kvinnojour och andra frivilligorganisationer. 
Socialnämnden ska aktivt verka för att respektive myndighets utredning blir så snabb och 
skonsam som möjligt. 
Socialnämnden är den myndighet som har det främsta ansvaret för att angripa och söka 
lösningar till sociala problem. Frivilligorganisationerna ska mer ses som ett komplement till 
socialnämndens arbete. På förvaltningen ska det finnas kompetens och en 
handlingsberedskap. Socialnämnden måste vara lyhörd och uppmärksam på situationer där 
det kan förekomma våld, även om inte en hjälpsökande direkt talar om detta. 
Socialnämnden ska aktivt följa upp upprättade dokument så att de hålls aktuella i 
organisationen. 
Handlingsplanen revideras årligen av fastställd ansvarig arbetsgrupp dvs. representanter från 
Individ- och familjeomsorg samt Vård och omsorg vilka aktivt arbetar med våld i nära 
relationer inom socialnämnden. 
 

Mål  
Socialnämndens styrmodell ligger som grund och dessutom finns nedanstående specifika mål 
 

• Alla våldsutsatta personer fångas upp och får det stöd som behövs. 
• En rutin för handläggning och dokumentation av ärende där det förekommer våld i nära 

relationer ska utarbetas.  
• Bedömningsmetoden Freda implementeras och utvärderas. 
• Socialkontoret genomför årligen en kartläggning av antalet personer som har varit utsatta 

för våld av närstående.  
• Kommunens hemsida ska uppdateras för att ge tydlig information om var våldsutsatta och 

våldsutövare kan få stöd och hjälp. 
• Samverkan ska utvecklas inom förvaltningen och med andra organisationer så som polis, 

hälso- och sjukvård, samt ideella föreningar.  
• Utbildningsinsatser ska genomföras i personalgrupperna. 
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Ansvarsfördelning 
IFO Vuxen ansvarar för att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta 
vuxna. 
IFO Barn och Familj ansvarar för att utreda, fatta beslut och följa upp ärenden som gäller 
barn.  
I ärenden som berör båda sektionerna ska samverkan ske.  

Lagstiftning och andra styrande dokument 
Kommunens ansvar för våld i nära relationer styrs huvudsakligen av bestämmelserna i 
socialtjänstlagen (SoL). Andra relevanta lagar är kommunallagen, förvaltningslagen och 
offentlighets- och sekretesslag, FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och deklaration 
om avskaffande av våld mot kvinnor samt FN:s barnkonvention är övergripande riktmärken. 
Brottsofferparagrafen (5 kap.11 § SoL) 
 

• 5 kap. 11 § första stycket SoL till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den 
som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 

• 5 kap. 11 § andra stycket SoL Socialnämnden ska 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. 

• 5 kap. 11 § tredje stycket SoL Socialnämnden ska 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. 

• Förutom brottsofferparagrafen finns andra paragrafer inom socialtjänstlagen som kan 
anges när det gäller kommunens ansvar för brottsoffer. Dessa är; 

• 2 kap. § 1 och 2 a kap. 1 § SoL Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 

• 3 kap. 1 § SoL Socialnämndens uppgift att ansvara för individuella inriktade insatser 
som är anpassade efter den enskildes behov. 

• 3 kap. 3 § SoL fastställer att insatser inom socialnämnden ska vara av god kvalitet, 
att uppgifter skall utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet och att 
kvalitén skall utvecklas och säkras. 

• 3 kapitlet 4 § SoL ska socialnämnden i samarbete med myndigheter och 
frivilligorganisationer förebygga sociala problem. 

• 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. 
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Våld i nära relationer innefattar mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, 
hedersrelaterat våld, vuxnas våld mot barn, våld i samkönade relationer samt prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål så kallad trafficking.  är 
Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 
handlingar till grova brott. 
Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. 
Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. 
 

• Fysiskt 
            Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad. 

• Sexuellt 
            Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar  
            som den utsatte inte vågar säga nej till att räknas till sexuellt våld. 

• Psykiskt 
Direkta eller indirekta hot mot vuxen och/eller mot eventuella barn eller att personen 
blir förlöjligad. Även våld och hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska 
utsattheten.  

• Social utsatthet 
Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vä
nner eller att delta i sociala aktiviteter. 

• Materiellt/ekonomisk utsatthet 
Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att ho
n/han förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för henne eller 
honom.  

• Personer som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan 
även utsättas för vanvård eller försummelse som undanhållande av medicin eller att 
inte få tillräckligt näringsriktig kost. 

 

Handlingsplanens målgrupper 
• Personer som utsätts för våld av närstående både inom heterosexuella och 

samkönade relationer samt även inom andra familj– och släktrelationer så som 
personer som lever i hederskontexter. 

• Barn som bevittnar våld av eller mot närstående och/eller själva utsätts för våld samt 
personer som utövar våld mot närstående. Med barn avses personer under 18 år. Med 
närstående avses barnets föräldrar, syskon, fosterföräldrar och styvföräldrar, men 
även släktingar som inte direkt ingår i den närmaste familjen 

• Personer som utövar våld mot närstående. 

Särskilt sårbara grupper 
Handlingsplanen lyfter fram kvinnor och barn som särskilt sårbara grupper då de löper större 
risk att utsättas för våld av närstående. 

Barn som bevittnar våld och/eller som själva blir utsatta för våld 
Rädda Barnen uppskattar att så många som vart tionde barn någon gång upplevt våld i 
sitt eget hem och 5 procent har upprepade upplevelser av våld (Rädda Barnen, 2012). 
Med begreppet bevittna våld menas huvudsakligen att barnet sett eller hört den brottsliga 
handlingen. Barn kan uppleva våld även på annat sätt och vara i behov av stöd. 
Barn som bevittnat våld i sina familjer har rätt att få hjälp enligt Barnkonventionen (som 
Sverige anslöt sig till 1990). I konventionen framkommer att barn som utsatts för någon 
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form av övergrepp och utnyttjande har rätt till psykisk och fysisk rehabilitering och 
social återanpassning. Barn som bevittnat våld inkluderas i denna grupp. 

 
Barn som lever i familjer där det finns våld mellan föräldrarna är en riskgrupp för att 
utveckla hälsoproblem under barndomen men också i vuxenlivet. Dessa barn löper också 
en högre risk att utveckla emotionella och beteendemässiga problem såsom ångest, 
depression, svaga skolprestationer, låg självkänsla och fysiska hälsoproblem. 

     Kvinnor med funktionsnedsättningar eller äldre kvinnor 
Våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning eller mot äldre kvinnor 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 
exempelvis bestå av bristfällig omsorg, ovilja att hjälpa till med myndighets- och 
sjukvårdskontakter, stöld av tillgångar samt hot om ytterligare försämring i omsorgen. 
Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i samma utsträckning eller till och 
med mer än genomsnittet för kvinnor utan funktionsnedsättning. Vanligtvis riktas det 
psykiska och fysiska våldet mot funktionsnedsättningen. 
Personer med funktionsnedsättning kan även ha svårt att förmedla sig till omvärlden och 
trovärdigheten mot myndigheter kan bli låg. Personer med funktionsnedsättning är en 
särskilt utsatt grupp då det ej finns anpassade hjälpinsatser 

     Kvinnor med missbruksproblem 
Kvinnor som är utsatta för våld kan ha kontakt med socialtjänsten utan att 
våldsproblematiken är den angivna anledningen. Ofta handlar det om missbruksproblem, 
försörjningssvårigheter, problem med barn och så vidare. Det är svårt att fastställa om 
missbruket är en konsekvens av våldet eller om våldet finns där på grund av missbruket. 
Att de är utsatta för våld av någon närstående uppmärksammas sällan trots att detta är 
relativt vanligt förekommande. Det är lika viktigt att ställa frågor kring 
våldsproblematiken hos dessa kvinnor som att ställa frågor kring missbruket. 

     Personer som lever i samkönade relationer 
Problematiken i samkönade relationer ser i stort sett likadan ut som i heterosexuella 
relationer. Makt och kontroll är centrala begrepp. Skillnaden är dock att stereotypen man 
som förövare och kvinnan som offer inte stämmer vilket gör att  det kan bli svårare att 
identifiera våldet .   

     Kvinnor med utländsk bakgrund/Kvinnor som lever i hederskontext 
Dessa kvinnor kan vara mer sårbara och isolerade om de utsätts för våld i nära relationer. 
De kan ha svårare att ta steget ut ur en relation då de riskerar bli än mer isolerade eller 
utstötta ur en gemenskap. Kvinnorna kan också sakna kunskap om sina rättigheter och ha 
svårt ta till sig information på grund av språksvårigheter. Den kulturella inställningen till 
vad en kvinna bör eller inte bör göra har också en betydande roll då självständighet inte 
alltid är något positivt för kvinnor med utländsk bakgrund . En skilsmässa ses inte heller 
alltid som en bra lösning för kvinnan. Andra kulturkonflikter kan vara synen på 
flickor/döttrar. Konsekvensen kan bli att flickorna utsätts för hård kontroll och att detta 
övergår i våld och andra övergrepp. 

Kommunens ansvar för personer som utövar våld mot närstående 
När det gäller socialtjänstens ansvar för målgruppen våldsutövare är socialtjänstlagen 
inte lika tydlig. 
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Förhandsbedömning 
När det finns en anmälan om våld i nära relation är det socialsekreterare från IFO Barn 
och familj eller IFO vuxen som ansvarar för att en första, personlig kontakt med berörd/a 
kommer till stånd. Detta första samtal syftar till att bedöma behov av akuta insatser 
såsom skydd för barn och/eller person samt informera om möjligheter till hjälp. 
När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha bevittnat våld ska nämnden 
skyndsamt göra en förhandsbedömning, inklusive skyddsbedömning. 
När det framkommer uppgifter om att ett barn kan ha utsatts eller bevittnat våld inleds 
alltid utredning jml 11 kap 1 § SoL. 

 
När behov av insats finns från flera enheter är det av yttersta vikt att enheterna hjälps åt 
att ha ett helhetsperspektiv på situationen. Det kan bli aktuellt att ge bistånd på flera 
nivåer gällande boende, eventuella barns situation, ekonomisk hjälp och annan praktisk 
hjälp etc. 

 

Utredning 
Enligt 11 kap 1 § första stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden utan dröjsmål inleda 
utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens 
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 
Om det inte är uppenbart att personen enbart efterfrågar information, utan behöver någon 
form av hjälp eller stöd, ska förfrågan hanteras som en ansökan om stöd eller hjälp. 
Våldsutsatta personer ska på så sätt inte riskera att ”informeras bort” eller hänvisas till 
att själva vända sig till öppen verksamhet utan att deras hjälpbehov utreds och bedöms. 
En våldsutsatt person behöver uppmärksammas på sin rätt att få sina behov utredda, att 
bli erbjuden insats till stöd och hjälp och att få ett beslut som kan överklagas. 
Information skall alltid lämnas om skillnaden mellan att få insatsen som bistånd 
respektive service. 

 

Våldsutsatta kvinnor/män 
I alla typer av ärenden (SOSFS 2014:4) som rör en våldsutsatt person bör 
socialnämnden, med anledning av våldet, bl.a. utreda 
• behov av stöd och hjälp akut, 
• våldets karaktär och omfattning , 
• våldets konsekvenser för den våldsutsatta, 
• hur den våldsutsatta hanterar sin situation,  
• hur den våldsutsattas nätverk ser ut, 
• om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap, och  
• behovet av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.  

 

Riskbedömning 
I en utredning som gäller  

1. våldutsatta vuxna 
2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, 

eller  
3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld ska socialnämnden 

bedöma risken för ytterligare våld. 
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När socialnämnden gör riskbedömningen bör den använda en standardiserad 
bedömningsmetod.  
 
Nämnden bör, med samtycke från den våldsutsatta, ta del av polisens bedömning av risken 
för fortsatt våld. Nämnden bör vidare delge polisen sin riskbedömning, om det inte finns 
hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen.  
 

Barn som bevittnat våld 
När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha 

1. utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller 
2. bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående 

ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.  
Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna 
ytterligare våld. 
 
Socialnämnden bör utreda bl a 
• 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 färäldrarna, 
• barnets egen uppfattning om våldet, 
• vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, och 
• barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.  
 
Nämnden bör vidare utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge, 
förmynderskap eller målsägandebiträde enligt 5 kap 2 § första stycket 
socialtjänstförordningen.  
 

Insatser 
Enligt 3 kap 1 § femte strecksatsen socialtjänstlagen hör det till socialnämndens uppgifter att 
svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 
bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 
 
I 4 kap 1 § socialtjänstlagen finns bestämmelser om den enskildes rätt till bistånd av 
socialnämnden. 
 
Av 5 kap 11 § andra stycket socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden särskilt ska 
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 ska också 
särskilt 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.  
 

Stöd och hjälp 
Socialnämnden ska erbjuda  

1. våldsutsatta vuxna, 
2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, 

eller 
3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 
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insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. 
Utredningen, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka 
insatser som ska erbjudas. 
 
Socialnämnden bör kunna erbjuda stöd och hjälp i form av bl a 

• information och råd, 
• stödsamtal, 
• hjälp att ordna stadigvarande boende, 
• stöd i föräldraskap, 
• förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och 
• hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t ex Polisen och 

Skatteverket.  
 

Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Socialnämnden bör ha beredskap att kunna handlägga ett ärende om ekonomiskt bistånd som 
gäller en våldsutsatt och är akut. 
Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd framgår de tnär 
våld eller andra övergrepp av eller mot närstående särskilt bör beaktas i bedömningen av den 
enskildes rätt till ekonomiskt bistånd.  
 

Tillfälligt boende 
Socialnämnden ska vid behov erbjuda 

1. våldsutsatta vuxna, 
2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, 

eller 
3. den som är under 8 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov 
av skydd mot utgångspunkt i utredningen och riskbedömningen.  
 
Om den våldutsatta behöver stöd och hjälp i ett skyddat boende, bör boendet ha tillräcklig 
bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och 
andra övergrepp.  
Det boende som erbjuds den våldsutsatta bör vara lämpligt för eventuellt medföljande barn 
oavsett ålder och kön.  
Om det skyddade boendet tar emot barn, bör det i boendet finnas personal med kunskaper 
om barns behov.  
 

Insatser till barn 
Om ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld behöver stöd och hjälp med 
anledning av våldet, akut eller på kort eller lång sikt, ska socialnämnden erbjuda barnet 
insatser med utgångspunkt i dess olika behov av 

1. skydd 
2. råd och stöd, och 
3. vård och behandling.  

Socialnämnden bör kunna erbjuda barnets föräldrar och andra till barnet närstående råd och 
stöd med utgångspunkt i barnets behov.  
 



 
 
 
 

 
 
 
 

9 
(10) 

 
Insatser till våldsutövare enligt 4 kap 1 § SoL 
Socialnämnden bör med utgångspunkt i barnets behov kunna erbjuda insatser dels till 
våldsutövande föräldrar, dels till andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn. 
Insatserna bör syfta till att våldet upphör och att våldsutövaren får en ökad förståelse för hur 
våld påverkar barn. De bör genomföras med beaktande av barnets behov av trygghet och 
säkerhet.  
Nämnden bör vidare, utöver vad som anges i första stycket, kunna erbjuda våldsutövare 
insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld. 
Insatserna bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld.  
 
Ytterligare vägledning för professionella 
I vuxenärenden kan vuxenenheten konsulterars. När det rör barn kontaktas Barn och Familj. 
 
Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala 
universitet och förutom den nationella stödtelefonen för vådsutsatta, Kvinnofridslinjen (se 
kontaktuppgifternedan, har också NCK vägledning för professionella. Vidare finns ett  
webbstöd under uppbyggnad.  
 
Origo är ett resurs- och samarbetscentrum specialiserat på hedersrelaterat förtryck och våld, 
där flera myndigheter arbetar tillsammans. Både våldsutsatta och professionella som 
kommer i kontakt med våldsutsatta kan kontakta Origo för stöd och hjälp. Origo er 
konsulatativ stöd och vägledning i enskilda ärenden.  
  
Kompetensstödstelefon kring Hedersrelaterat våld 010-223 57 60. Öppet måndag – fredag 
09:00 – 16:00. 
 
I Socialstyrelsens handbok Våld finns ytterligare handledning. 
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