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Syfte 

Handlingsplanen syftar till att synliggöra Kommunstyrelsens (i Mörbylånga 

kommun utgör Kommunstyrelsen tillika Socialnämnd) övergripande ansvar för 

vuxna och barn som lever med våld i nära relationer. Vidare syftar handlings-

planen till att synliggöra mål, ansvarsfördelning, processer och rutiner på olika 

nivåer som syftar till att säkerställa god kvalitet inom förvaltningens olika 

verksamhetsområden, rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhet som har 

överlämnats, kartläggning och analys av förekomst av våld i nära relationer samt 

informationsspridning om stöd och hjälp i Mörbylånga kommun. 

Handlingsplanen utgår i sin helhet från SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer, 

samt av Socialstyrelsen publicerade handbok Våld – En handbok om 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. 

SOSFS 2014:4, Våld i nära relationer, går att nå via Socialstyrelsens hemsida. 

Våld – En handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med 

våld i nära relationer, går också att nå via Socialstyrelsens hemsida. 

Kommunstyrelsens ansvar  

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 som 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. 

Socialstyrelsens särskilda föreskrifter och allmänna råd 

Den 1 oktober 2014 trädde Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer i 

kraft. 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 social-

tjänstlagen (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 § har utredningsansvaret när det har uppmärksammats att ett barn 

kan vara våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld.  
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5 § Socialnämnden ska vidare fastställa rutiner för hur skyddade person-

uppgifter 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 externa samverkan ska ligga. 

Kommunstyrelsens ansvar enligt föreskrifterna 

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 ska erbjuda: 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2017-03-22 
Dnr 

2017/000026-750  
Sida 

5(42) 
 

 

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, 

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. 

Ovanstående paragrafer kompletteras även i föreskriften med allmänna råd kring 

förutsättningar för ovanstående, exempelvis utredningars och insatsers 

genomförande, kompetens hos medarbetare, särskilt utsatta grupper samt 

strukturella förutsättningar för kartläggning och analys på kommunövergripande 

nivå. Vidare tillhandahåller Socialstyrelsen en reviderad Handbok för arbete med 

Våld i nära relationer. 

Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsen ska aktivt arbeta för att barn och vuxna personer som lever 

med våld i nära relationer får det stöd och den behandling de behöver. 

Förtydligande: Gäller såväl våldsutsatta som våldsutövande personer samt barn 

som bevittnat våld. Det innebär ett aktivt arbete för att upptäcka enskildas 

våldsutsatthet eller våldsutövning, motivera till och tillhandahålla individuellt 

behovsprövande insatser. 

Ansvarsfördelning 

Ansvaret för att utreda, fatta beslut samt kalla till intern och extern samverkan och 

följa upp insatser för barn som har utsatts för eller bevittnat våld ligger hos 

verksamheten Barn och familj, myndighetsavdelningen. 

Ansvaret för att utreda, fatta beslut i och följa upp insatser för våldsutsatta vuxna 

personer ligger hos Vuxenenheten, verksamheten Ekonomi/Vuxen, Myndighets-

avdelningen. 

Ansvaret för att utreda, fatta beslut i och följa upp insatser för våldsutövande 

vuxna personer ligger hos Vuxenenheten, verksamheten Ekonomi/Vuxen, 

Myndighetsavdelningen. 

Ansvaret för att utreda, fatta beslut om och verkställa ekonomiskt bistånd för 

våldsutsatta personer ligger hos verksamheten Ekonomi/Vuxen samt 

Integrationsenheten inom Myndighetsavdelningen.
   

Samverkan 

Vid individuellt behovsprövade insatser till våldsutsatta, barn som har utsatts för 

våld eller bevittnat våld ska insatserna samordnas internt såväl som externt så att 

de inte motverkar varandra. Detta gäller såväl insatser för den enskilde individen 

som familjens insatser som helhet. Detta uppdrag åligger socialtjänsten vid alla 

behovsprövade insatser men framhävs särskilt för denna målgrupp genom 

nämnda föreskrift. 

Intern samverkan 

Den samordnande gruppen för våld i nära relationer har en nyckelroll för den 

interna samverkan kring en individ eller en familj. Den samordnande gruppen 

består av minst en representant från varje verksamhetsdel inom 

myndighetsavdelningen. Det finns härigenom en ansenlig kunskap och bredd av 
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perspektiv som behöver beaktas för att ge så samordnade och kvalitativa insatser 

som möjligt.
 
 

Uppgiften i ett enskilt ärende är att tillhandahålla kunskap, göra gemensam 

utredningsplanering då en individ är under utredning inom flera verksamheter, 

eller då ärendet utgörs av en barnfamilj. Vid sammanställning av respektive 

utredning är det även i detta forum som en gemensam kartläggning av behov och 

relevanta insatser sker för att tillhandahålla en lösning med ett tydliggörande av 

ansvar för de enskilda insatserna såväl som för helheten. Planering för insatsernas 

uppföljning kan också ske härigenom. 

Extern samverkan 

Myndighetsavdelningen har etablerade generella samverkansforum med Vård och 

omsorg samt skola/fritidshem/förskola. Med Polis, Åklagare och ATV (Alternativ 

till Våld) finns specifika samverkansforum utifrån barn som har utsatts för och 

bevittnat våld (Barnahus), samt våldsutsatta vuxna personer. Genom läns-

gemensam ledning i samverkan pågår ett arbete med att skapa övergripande 

strukturella förutsättningar och riktlinjer för samverkan mellan socialtjänst och 

Hälso- och sjukvården. På sikt kan detta förväntas skapa bättre förutsättningar för 

samordning av insatser med samtliga delar inom Hälso- och sjukvården. 

På individnivå etableras dock samverkan med olika aktörer med utgångspunkt för 

den enskildes ålder och behov. Användandet av en Samordnad Individuell Plan 

(SIP)
 
 är ett viktigt verktyg där den enskildes behov sätts i fokus.  

Riktlinjer och rutiner för samverkan med Skola/fritidshem/förskola kring barn 

som på olika sätt behöver skyddas finns. 

Rutin för vägen från kännedom till skydd och stöd 

Definitioner 

Fysiskt våld: 

• Våld som riktar sig direkt mot den andre, exempelvis slag, knuffar, örfilar, att 

gripa tag i, slå någon med ett föremål etc. 

Psykiskt våld: 

• Direkta hot om våld och våldsamma konsekvenser 

• Indirekt riktat hot mot annan närstående, husdjur eller egendom 

• Degraderande och förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, 

isolering, fientlig och nedlåtande hållning 

• Hot om att begå självmord 

Sexuellt våld: 

• Bli tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. 

• ”Tjatsex”, exempelvis att man går med på sex för att avvärja en otrevlig 

situation som skulle kunna utmynna i våld. 

• Försoningssex, där mannen kan se det som en positiv sexuell upplevelse efter 

ett gräl, men där kvinnan snarare kan uppleva det som ett övergrepp. 

Materiellt våld: 

• Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas och slås sönder, kläder och 

andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder. 
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Latent våld: 

• Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad, kan exempelvis visa sig 

genom kroppsspråket. 

• Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre. 

Hedersrelaterat våld: 

• Utsättas för hot eller tvingats gifta sig mot sin vilja. 

• Tvingats förneka sexualitet eller sexuella läggning. 

• Den enskilde kan ha känsla av att inte kunna leva efter sina egna tankar, 

känslor och normer. 

• Den enskilde har önskningar som går emot familjens vilja. 

Våld i nära relationer: 

Begreppet syftar till då någon form av våld förekommer i en nära och 

förtroendefull relation. Det innebär att det kan vara en partner, f.d. partner, men 

även syskon, släktingar eller andra personer som man har en förtroendefull 

relation till. 

Vuxna personer 

Information som kommer till nämndens kännedom 

Att som medarbetare få information från en enskild om att denne är våldsutsatt 

eller våldsutövare kan ske genom att den enskilde i samtal anförtror sig detta eller 

att det kommer upp i samtal om något helt annat. 

Det kan också ges av att medarbetare genom sin kunskap om våld, olika signaler 

att vara vaksam på, kunskap om särskilt utsatta grupper i samhället, ”läser mellan 

raderna” och får en känsla av att det skulle kunna vara så att den enskilde lever 

med våld i en nära relation. Oavsett hur misstanken uppstår hos medarbetare har 

denne ett ansvar gentemot den enskilde och utifrån sin anställning inom social-

tjänsten att kunna ta emot den information som ges, såväl indirekt som direkt.  

Handläggaren behöver kunna ställa relevanta frågor till den enskilde som visar 

både på att du har tagit emot budskapet men även för att kunna sortera kring hur 

våldet yttrar sig, är det i nutid, du behöver kunna göra en viss bedömning kring 

risker för den enskilde för att veta hur du ska hjälpa den enskilde vidare i direkt 

anslutning till ert samtal. 

För att handläggaren ska känna dig trygg med att göra detta behöver du dels 

kunskap om våld och dess yttringar, kunskap om särskilt utsatta grupper, kunskap 

om hur du kan ställa frågor och kunskap om hur du gör med den information du 

får fram. 

Kunskap om våld 

Att inhämta kunskap om våld, signaler och symptom kan kännas som en stor 

uppgift. Det är viktigt att all personal får kunskap/kännedom om våld i nära 

relationer. 

Hur frågar jag om våld? 

Socialstyrelsen har tagit fram ett bedömningsinstrument som fungerar som ett 

väldigt bra stöd i olika situationer. Det heter FREDA och består av 3 olika delar: 

Kortfrågor, Farlighetsbedömning och Beskrivning. 
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Framför allt Kortfrågorna (5 frågor) är bra att ha tillgängligt eller ha tittat på så att 

du har en förberedelse för situationer där du kan behöva ställa dessa frågor. 

Bedömningsinstrumentet FREDA kan nås via Socialstyrelsens hemsida.  

Att undanröja akut risk för den enskilde 

När du samtalar med den enskilde om sin situation utifrån FREDA kortfrågor och 

farlighetsbedömning kommer ni sannolikt även naturligt in på olika sätt som den 

enskilde kan söka skydd på i en akut situation. Om det inte är olämpligt eller 

alltför otryggt kan det bästa alternativet vara att utforska tillsammans med den 

enskilde om den kan bo tillfälligt hos en anhörig, vän eller annan trygg person. 

Om det föreligger hög grad av skyddsbehov och den enskilde behöver hjälp för 

att ta sig till en trygg person eller anhörig på annan ort kontaktas VNR-gruppen 

för konsultation kring säkerhetsaspekter och eventuell ekonomisk hjälp. 

Vid misstanke om våld  

Vid misstanke om våld kan VNR-gruppen sammankallas med kort varsel för at 

hjälpa till att kartlägga behoven. 

Misstanke om hedersrelaterat våld 

Om den enskilde som berättar för dig eller du misstänker finns i en nära relation 

med våld och denna person har en kulturell bakgrund som gör att man kan 

misstänka att våldet är en del av dennes kultur kan du ställa kortfrågorna för att 

försöka få en bild av hur våldet yttrar sig. 

Den enskilde vill inte ha hjälp 

Socialnämnden kan inte ingripa till skydd och stöd för vuxna personer som inte 

vill bli hjälpta. Däremot finns det ett mycket långtgående ansvar för varje med-

arbetare inom socialtjänsten att motivera den enskilde till att ta emot hjälp.  

Det kan göras genom att synliggöra våldet genom kortfrågor och farlighets-

bedömning. Det kan även göras genom att kunna beskriva vilken hjälp som finns 

att få. Du kan även erbjuda dig att boka en tid tillsammans med den enskilde och 

Vuxenenheten som har utredningsansvar för våldsutsatta i syfte att låta dem 

berätta om hur de jobbar och vilken hjälp den enskilde kan få utifrån sin situation. 

För att du ska kunna påkalla Vuxenenheten genom en aktualisering om våld i nära 

relationer krävs egentligen enbart att den enskilde inte uttryckligen motsätter 

sig stöd och hjälp. Om så är fallet kan du berätta om var den enskilde kan vända 

sig om den skulle ändra sig. Om ni har en pågående och återkommande kontakt 

kan du göra upp med den enskilde om att du längre fram kommer att fråga igen. 

På så vis visar du att du inte tvingar den enskilde till något men att du inte heller 

släpper taget. 

Den enskilde vill ha hjälp 

Det räcker att den enskilde uttrycker i samtal att den lever med våld i en nära 

relation och att den inte motsätter sig hjälp. En bedömning görs utifrån 

kortfrågorna (Freda). Utifrån resultatet från kortfrågorna sammankallas VNR-

gruppen för vidare bedömning, om det föreligger en akut risk t.ex. om det finns 

barn eller husdjur med i bilden. Därefter vidtas ytterligare åtgärder, kontakter 

m.m. VNR-gruppen kan sammankallas med kort varsel.  
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Barn och unga 

Barnets behov av eventuellt skydd kommer först 

Du som har misstanke eller kännedom om ett barn som utsatts för våld av en 

närstående, eller bevittnat våld i nära relationer (oftast i familjen, alternativt 

mellan en förälder och dennes partner) vänder du dig direkt med denna 

information till Barn- och Familjeenheten och gör en anmälan på 

telefonnummer 0485-471 62. Du får alltså inte berätta för barnets föräldrar om 

dina misstankar eller att du kommer att göra en anmälan. Vid misstanke om barn 

som utsatts för våld eller bevittnat våld i nära relationer har Socialnämnden en 

skyldighet att inleda utredning omgående.   

Barn och Familj kommer utifrån din information att göra en skyddsbedömning 

kring barnet för att därefter planera för hur de kommer att gå vidare i kontakterna 

med barnet och föräldrarna. Som anmälare generellt har man rätt att få bekräftat 

att anmälan är mottagen.  

I Socialstyrelsens Allmänna råd avseende utredning av våldsutsatta barn och barn 

som har bevittnat våld framgår bland annat att Socialnämnden bör utreda:  

- 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. 

Nämnden bör vidare utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, 

umgänge, förmyndarskap eller målsägandebiträde enligt 5 kap. 2 § första stycket 

socialtjänstförordningen (2001:937). 

Riktlinje och rutin för utredning av vuxna  

Bemötande 
Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors själv-

bestämmanderätt och integritet. I ärenden som rör våld som utövas av närstående 

är det viktigt att stödet inriktas på att frigöra och utveckla den utsattes egna 

resurser samt att stödet bygger på respekt för den enskildes egna val och 

valmöjligheter.  

Ett professionellt bemötande kännetecknas av respekt, ödmjukhet samt förmåga 

att kunna skapa en förtroendefull relation, att kunna bemöta en person i kris, 

hantera motstridiga intressen och konflikter samt att ej skuldbelägga. Den som 

behöver stöd eller hjälp befinner sig ofta i ett beroendeförhållande till 

socialtjänsten.  

Som professionell är det viktigt att vara medveten om den makt det innebär att ha 

möjlighet att föreslå, bevilja eller avslå en ansökan. Det är också viktigt att 

reflektera över hur den enskildes rätt till självbestämmande och integritet kan 

respekteras. Det är viktigt att utredaren analyserar sina egna värderingar, känsla 

och reaktioner och handlingar i samtalet med den våldsutsatta. 

Intern samverkan och konsultation 

Du har när som helst möjlighet att samråda och konsultera med kollegor inom 

myndighetsavdelningens samordnande grupp för våld i nära relationer. Samråd 
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och konsultation handlar i första hand om erfarenhetsutbyte, stöd kring såväl 

förfarande som känslor som uppkommer hos dig som handläggare, stöd i att 

fundera kring behov av skydd, stöd och hjälp på såväl kort som på lång sikt. 

När det finns barn i familjen eller den våldsutsatta är i behov av ekonomiskt stöd 

har du skyldighet att samverka med kollegor inom Barn och Familj samt 

Ekonomienheten. Samverkan syftar i första hand till att minska antalet kontakter 

och samtal som den enskilde behöver ha så långt som möjligt. Det är vi 

professionella som behöver samordna oss och möta den enskilde på ett sätt som 

gör att denne inte behöver upprepa sin berättelse flera gånger. 

Om barnet, någon eller båda föräldrarna har en funktionsnedsättning är det viktigt 

att särskilt beakta under vilka förutsättningar utredaren kan ställa frågor eller ge 

information på ett sätt som motsvarar den enskildes förmåga att svara eller ta 

emot information. Om kontakt finns med myndighetsavdelningens 

biståndshandläggare för äldreomsorg är det en viktig aspekt på samverkan att 

undersöka i vilken utsträckning den gruppen kan vara behjälplig i samtal som stöd 

för den enskilde i mötet men även i att processa information på ett sätt som ger 

den enskilde ökade förutsättningar att vara delaktig. 

Kontakter med andra myndigheter 

Polisanmälan 

Socialnämnden har ansvar för att utreda en våldsutsatts behov av stöd och hjälp 

om den enskilde ber om sådant oavsett om våldet är polisanmält eller inte. Om 

den enskilde önskar göra en polisanmälan kan du utgöra ett viktigt stöd i denna 

process, exempelvis genom att förmedla en kontakt till Polisen. Genom Polisen 

kan även besöks- och kontaktförbud gentemot den våldsutövande upprättas. 

Hälso- och sjukvård 

I dina första kontakter med den enskilde behöver du fråga den enskilde om den 

har synliga eller kännbara skador till följd av våldsutsatthet som denne kan 

behöva läkarvård för, alternativt dokumenteras för en polisanmälan, oavsett om 

anmälan ska göras nu eller längre fram. Även här kan du behöva vara behjälplig 

att anordna och möjliggöra läkarbesök. Om skadorna är synbara för dig har även 

du i uppgift att i journalanteckningar beskriva dessa. 

Skatteverket 

Du kan behöva vara behjälplig med information om hur den våldsutsatta kan 

behöva tänka och agera för att skydda sig själv från den person som utsätter för 

våld. I vissa fall kan det finnas behov av skydd i olika grad av personuppgifter (Se 

rutin Skyddade personuppgifter). 

Säkerhetsplanering 

Hela handläggningsprocessen med en våldsutsatt person måste präglas av ett 

säkerhetstänkande. Det kan exempelvis vara nödvändigt att träffas på annan plats 

än myndighetsavdelningen om det finns risk att denne kan komma att möta den 

som utövat våld på eller i närheten av denna. När tiden bokas är det viktigt att 

vara vaksam på hur kontakten tas, det utifrån skyddsbehovet. Ligger på den som 

tar emot anmälan, ansökan eller intern iakttagelse att veta hur kommande kontakt 

skall tas på ett säkert sätt. (telefon, när var hur, mail, via någon annan etc.).  

Socialtjänstens personal behöver vara medveten om att risken för att den enskilde 

utsätts för våld kan öka om den som utövar våld får vetskap om att den vålds-

utsatta har vänt sig till socialtjänsten för att få hjälp eller gjort en polisanmälan. 
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Det kan många gånger vara svårt för den enskilde att kontakta socialtjänsten med 

anledning av att man varit utsatt för våld.  

När man är i en akut kris kan det vara svårt att både ge och ta emot information, 

den enskilde kan då behöva ta med sig en person som personligt stöd vid samtal 

med socialtjänsten. (Socialstyrelsen. (Socialstyrelsen 2011: Våld – En handbok 

om social-nämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, 

sid 73-74) 

Aktualisering och beslut att inleda utredning 

Ett ärende kan aktualiseras genom att en anmälan/ansökan inkommer eller att 

socialtjänsten får kännedom om ensituation på annat sätt. En anmälan eller 

ansökan kan göras muntligt eller skriftligt. Om behovet av skydd ej är akut bokas 

ett första möte så snart som möjligt. Finns det minderåriga barn i familjen ska en 

kopia lämnas till Barn och Familj.  

I varje inkommet ärende ska det undersökas om det finns behov av tolk. Förvalt-

ningen bokar tolk via tolkförmedling. Vid ansökan från den enskilde fattas beslut 

om att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL (Socialtjänstlagen) omgående.  

Aktualisering och beslut om att ej inleda utredning 

Vid anmälan från annan än den enskilde eller intern iakttagelse inom förvalt-

ningen behöver ett första mötet syfta till att ge information om vilket stöd och 

vilken hjälp som finns att få samt för att motivera den enskilde att göra en 

förändring av sin livssituation. 

 Om den enskilde motsätter sig hjälp och stöd är det viktigt att bemötandet och 

informationen gör att den enskilde känner att den alltid kan vända sig till 

socialtjänsten om inställningen till stöd och hjälp ändras. Beslut om att ej inleda 

utredning fattas.  

Om den som är våldsutsatt förekommer i ett hushåll inom socialtjänstens register 

sker en delning av hushållet innan ärende inleds på den våldsutsatta personen. 

Första mötet 

Säkerhetsplanering 

Redan inför första mötet är det viktigt att ha ett säkerhetstänk och att tillsammans 

med kollegan göra upp en säker planering mot bakgrund av den kunskap som 

finns om våldsutsattheten.  

Att fråga om våld samt information om skydd, stöd och hjälp 

I samtal med den våldsutsatta personen är det viktigt att skapa så goda förut-

sättningar som möjligt för att den enskilda ska känna tillit till din förmåga att ta 

emot, förstå och skydda informationen samt en tilltro till att det finns hjälp att få. 

I mötets första skede blir det därför viktigt att inhämta information samt låta den 

enskilde få berätta om bakgrunden till mötet, såväl som att ge information i 

samtalet kring stöd och hjälp, utredningsprocessens gång och syfte, sekretess och 

skydd. FREDA kortfrågor används för att du ska få översiktlig bild av våldsut-

sattheten vid första mötet.  

Att bedöma risker och behov av skydd  

Akut skyddsbedömning 

En akut skyddsbedömning görs alltid i VNR-gruppen. FREDA farlighets-

bedömning görs om den enskilde. Det som har framkommit i kortfrågorna och 
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farlighetsbedömningen utgör ett underlag för din och den våldsutsatta personens 

planering för hur, när och var ni kan träffas och ha kontakt på ett så säkert sätt 

som möjligt. Även i de fall du inte inledningsvis bedömer att akuta skydds-

åtgärder behövs är FREDA farlighetsbedömning ändå lämpligt att gå igenom vid 

det första mötet. 

Många våldsutsatta personer har levt med våld i nära relationer under en längre 

tid och det har blivit ett sätt att leva, det har normaliserats. Det kan även vara så 

att den våldsutsatta personen underskattar omfattningen av våldet och risken för 

allvarlig skada. Utifrån detta blir en viktig del av det första mötet att tillsammans 

med den enskilde gå igenom FREDA farlighetsbedömning. Det kan även här vara 

viktigt att samtala kring hur den en-skilde vill ta del av utredningen, beslut om 

insatser och genomförandeplan. 

Utredningens genomförande 

Utredningssamtal bokas tillsammans med den enskilde. Vägledande för denna 

planering är den kartläggning som har skett med utgångspunkt från kortfrågor och 

farlighetsbedömning. Om den våldsutsatta är förälder sker en gemensam 

planering med ansvarig handläggare på Barn och Familj kring hur samtalen med 

familjens olika medlemmar ska genomföras på bästa sätt för den enskilde. 

Vid utredningssamtalen används det standardiserade bedömningsinstrumentet 

FREDA. 

Att kartlägga en våldsutsatt persons livssituation, nätverk och eventuella insatser 

från andra huvudmän är en viktig del i utredningen. Detta för att kunna bedöma 

behov av stöd och hjälp, på kort och på lång sikt, samt för att dels kunna 

samordna insatser som ges utifrån våldsutsatthet men även eventuella andra 

pågående insatser så att dessa inte kommer att motverka varandra. 

Den enskilde avbryter utredningen 

Utifrån kunskap om normaliseringsprocess och våldsspiral är det viktigt att ha en 

konstant beredskap för att den enskilde vacklar i sin motivation eller delaktighet i 

utredningsförfarandet. Det är även viktigt att du förmedlar möjlighet till att åter-

uppta kontakten på nytt om den enskilde väljer att avbryta utredningsförfarandet, 

snarare än uttala dig på ett sätt som kan upplevas som fördömande. 

I utredningar där den enskilde avbryter kontakten eller inte bedöms vara i behov 

av insatser från socialtjänsten fattas beslut om att avsluta utredningen utan 

vidtagande av åtgärd.  

Insatser 

Om det inkommer uppgifter från andra än den enskilde själv ska dessa 

kommuniceras. Vid våld i nära relationer ska detta ske vid personlig kontakt, 

antingen för genomläsning eller att muntlig information ges. Inget material 

skickas hem till den enskilde. 

När utredningen är sammanställd kommuniceras denna med den enskilde. Om 

den enskilde efter utredningen tackar nej till erbjudna insatser är det viktigt att det 

framkommer av dokumentationen vilka insatser som erbjudits och skälen till 

varför den enskilde tackar nej till dem. Om den enskilde tackar ja till föreslagna 

insatser beslutas detta och utredningen avslutas med vidtagande av dessa åtgärder. 
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Kontakt med våldsutövaren 

Om det inte är uppenbart olämpligt kan en kontakt med våldsutövaren initieras. 

Det sker i samråd med den våldsutsatte och under förutsättning att det ej ska på-

verka dennes säkerhet. Är ärendet polisanmält så finns också en tydligare öppning 

för att ta en kontakt med våldsutövaren. Förebyggande arbete är viktigt också för 

att förhindra att förövaren utövar våld i nuvarande eller i en framtida relation. En 

våldsutsatt person kan dessutom vara mer motiverad att söka och acceptera hjälp 

att förändra sin situation om denne vet att också förövaren erbjuds hjälp. 

Checklista handläggning vuxna 

 Ansökan om insats, intern iakttagelse eller anmälan inkommer och datum-

stämplas. Ansökan och anmälan kan göras skriftligt eller muntligt.  

 Kontrollera i Kir att det är rätt kommuntillhörighet. 

 Vid en anmälan tas en första kontakt, VNR-gruppen sammankallas för en 

första planering.   

 Gör en aktualisering i Procapita och undersök tidigare förekomst i social-

register och gör aktualisering till BOF om personen är vårdnadshavare för 

barn, har umgänge eller har barn boende hos sig. Aktualiseringsorsak i 

Procapita är Våld i nära relation.  

 Om ärendet är akut tar den handläggare som finns på plats tag i den akuta 

situationen för fortsatt planering och fördelning till aktuell handläggare. 

 Kalla personen med beaktande av vilka kontaktvägar och mötesplatser som är 

säkra för den enskilde. Om det gäller anmälan och hen inte kommer på 

inbokad tid, skicka kallelse ytterligare en gång. 

 Beslut att ej inleda utredning dokumenteras i Procapita. Det ska framgå en 

motivering till beslutet, namn och befattning på den som gjort ställnings-

tagandet samt datum när förslaget till beslut togs. Handlingen ska diarieföras 

och skrivas under av enhetschef. Handlingen sätts i existerande akt om sådan 

finns, annars i kronologisk pärm. 

 Beslut att inleda utredning ska dokumenteras i Procapita. En akt upprättas om 

den inte redan existerar. Knyt aktualiseringen i datasystemet till utredningen. 

 Beslut om insats kan fattas under utredningstid. Beslutet ska dokumenteras i 

Procapita. 

 Procapita och genomförandeplan ska upprättas. Genomförandeplanen ska 

revideras efter att utredningen är slutförd. 

 Utredningsmanualen i FREDA ska tillämpas i utredningsarbetet. Om inte, ska 

anledningen till detta tydligt framkomma i utredningen. 

 Erforderliga underlag inhämtas. 

 Dokumentationen ska ske kontinuerligt under utredningens gång och 

registreras i Procapita. 

 Kommunicering av utredningen ska ske med den enskilde innan beslut fattas 

och registreras i Procapita. 

 Utredning och beslut ska meddelas skriftligt senast inom 4 månader.  

 Beslut, bifall eller avslag, ska alltid motiveras. Beslut fattas enligt gällande 

delegationsordning.  

 Vid avslagsbeslut ska alltid besvärshänvisning skickas med till den enskilde. 

 Upprätta ny genomförandeplan, alla beslut ska vara tidsbegränsade och där ska 

framgå när uppföljning/omprövning ska ske. 
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Riktlinje och rutin för insatser till vuxna 

Samverkan 

Socialnämnden ska erbjuda insatser akut, på kort och på lång sikt till personer 

som lever med våld i nära relation. Utifrån att en våldsutsatt person behöver 

insatser som fokuserar på den sammantagna livssituationen har samverkan en 

avgörande betydelse för insatsernas framgång för den enskilde. 

Hälso- och sjukvården 

Behov av insatser från hälso- och sjukvården utifrån våldsutsatthet kan handla om 

samtal och behandling av psykolog och/eller psykiater. Det kan även handla om 

behandling för fysiska skador till följd av fysisk och sexuell misshandel. 

Den enskilde kan även ha insatser sedan tidigare från hälso- och sjukvården där 

dessa kan behöva samordnas så att de inte ska motverka varandra. I varje fall där 

den enskilde har insatser från hälso- och sjukvård samt socialtjänsten ska, om den 

enskilde samtycker till det, samordning ske genom en Samordnad Individuell 

Plan (SIP). 

Polisen 

Kontakt och samverkan med polisen är aktuellt om den enskilde har polisanmält 

eller önskar polisanmäla sin våldsutsatthet. Dialog kan då behöva föras med 

polisen kring respektive myndighets förfarande med särskilt beaktande av den 

våldsutsattas behov av säkerhet och trygghet. Såväl Relationsbrottsteamet som 

Skyddspolisen kan bli aktuella att samråda med så att åtgärder och insatser inte 

motverkar varandra. 

Olika former av insatser 

Nämnden kan erbjuda olika insatser. ATV (Alternativ Till Våld) och Kvinno-

jouren är insatser som nämnden kan erbjuda men de är också insatser som en 

enskild vuxen person själv kan söka sig till, utan nämndens inblandning. Det är 

dock viktigt att understryka att så snart nämnden har kännedom om en våldsutsatt 

persons behov av stöd, hjälp och behandling ska alla insatser som syftar till att 

tillhandahålla detta behovsprövas och beviljas inom ramen för en utredning. 

Tillfälligt boende 

Om en våldsutsatt person inte kan bo kvar i sitt eget hem till följd av vålds-

utsatthet och saknar möjlighet att på egen hand ordna med ett tillfälligt boende 

hos en anhörig eller på annat sätt, ska socialnämnden kunna erbjuda ett lämpligt 

tillfälligt boende. Lämpligt ställs i relation till att det tillfälliga boendet ska kunna 

vara tryggt och säkert, lokalerna ska vara ändamålsenliga och kunna ta emot 

våldsutsatta med funktionshinder och våldsutsatta med medföljande barn. 

Handläggare ansvarar för den fortsatta kontakten med den våldsutsatte. 

Tillfälliga boenden i Mörbylånga kommun. 

I Mörbylånga kommun finns det ett par lägenheter som lämpar sig tillfälligt för en 

vuxen person som är våldsutsatt. Det finns även möjlighet att ta kontakt med 

andra kommuner om det inte är lämpligt för den våldsutsatte att bo kvar i 

Mörbylånga kommun. 

Kvinnojouren och skyddande boenden 

Kvinnojouren 

Mörbylånga kommun har avtal med Kvinnojouren i Kalmar. När en våldsutsatt 

kvinna beviljas insatsen Kvinnojouren ska en genomförandeplan medfölja eller 
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upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Detta krav ligger i linje med 

kvalitetssäkringen på Kvinnojouren i Kalmar och syftar till en tydligare 

uppdragsbeskrivning kring förväntningar på Kvinnojourens stöd.  

Skyddat boende/HVB 

Denna tillfälliga boendeform används endast då det föreligger mycket hög risk för 

allvarligt eller dödligt våld och för att den som utövar våldet ska söka upp den 

våldsutsatta. 

Familjehem 

Placering i familjehem för en vuxen våldsutsatt person kan bli aktuellt utifrån en 

bedömning om att den enskilde långtgående eller helt saknar förmåga att klara sig 

själv i tillfälligt boende med stödjande insatser. 

Det kan även bli aktuellt då den våldsutsatta är förälder med medföljande barn 

men förmågan att upprätta ett föräldraskap och se till barnens behov är låg eller 

obefintlig. Familjehemsplaceringen syftar då främst till att barnen ska få sina 

behov tillgodosedda utan att i en för övrigt kaotisk situation även separeras från 

båda sina föräldrar. 

Råd och stöd 

Stödsamtal med socialsekreterare 

Stödsamtal med socialsekreterare kan betraktas som en insats som syftar till att 

stödja, motivera och lotsa den enskilde till andra som har bedömts behövliga i 

utredningen men även i kontakten med andra myndigheter. 

Behandling 

Alternativ till Våld 

Alternativ till våld i södra Kalmar län är ett samverkanprojekt där huvudmännen 

är Kalmar, Nybro, Torsås, Emmaboda, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga 

Kommun. 

ATV vänder sig bland annat till den som utsätts eller har varit utsatt för våld i 

nära relation. 

Den våldsutsatte får ett utrymme där denne kan bearbeta sina upplevelser. ATV 

medvetandegör våldet och de beteendemönster som våldet medfört. ATV hjälper 

den utsatte att bearbeta de känslor som våldet orsakat och du får en möjlighet att 

se framtiden ur ett ljusare perspektiv.  

Att särskilt beakta om den enskilde har en funktionsned-
sättning eller är äldre 

Personer med funktionsnedsättning är många gånger beroende av andra för att 

klara sin dagliga livsföring. Många av dem har behov av insatser från andra. Detta 

kan vara både professionella och närstående. Om personer med funktionsned-

sättning utsätts för våld av någon som den lever i nära relation med så kan 

problemet för dem vara mer omfattande än för andra. Den som de lever i nära 

relation med kan både vara den som de är beroende av för att klara sig och vara 

den som utövar våld. 

Detta gör situationen än mer komplicerad för den som utsätts för våld i nära 

relation och samtidigt har en funktionsnedsättning. För dem kan det många 

gånger ta längre tid innan de meddelar sig med andra och berättar om sin 

situation. De har också en vetskap om att de har det svårare att ta sig ur en 
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relation som inte är bra för dem. Om de bestämmer sig för att lämna en relation 

måste de förvissa sig om att de kommer fortsätta att få den hjälp och det stöd som 

behövs. 

Situationen kan vara lika svår för äldre som utsätts för våld i nära relation. De har 

många gånger svårare att lämna en relation och att leva på egen hand. De har med 

åren fått ett mer begränsat nätverk och de har det svårare att klara sig ekonomiskt 

på egen hand. De kan också, på samma sätt som funktionsnedsatta, vara beroende 

av hjälp och stöd för att klara sin dagliga livsföring och var de än väljer att bosätta 

sig så är de beroende av att det måste fungera med hjälpinsatser från första dagen 

på en ny plats. 

Många äldre och personer med funktionsnedsättning som lever med våld i en nära 

relation kan göra det mycket länge innan det blir känt för andra hur deras situation 

är. De har kanske svårare att berätta om sin situation för andra och de är mer 

osäkra om vad som ska hända med dem om de gör det. De vet att de kanske är 

beroende av våldsutövaren på olika sätt. Det kan vara både för hjälp och stöd med 

vardagssysslor samt för att klara sin ekonomi. 

För en handläggare som ska samtala med en äldre eller en person med funktions-

nedsättning som utsatts för våld i nära relation är det av vikt att avsätta gott om tid 

för samtalet. Det är också av vikt att genomföra samtalet på en plats där den 

enskilde kan känna sig lugn och trygg. Låt gärna någon person i den enskildes 

nätverk som denne har förtroende för delta vid det första samtalet.  

Handläggaren ska också förvissa sig om vad som gäller för den person som har en 

funktionsnedsättning eller den äldre som utsatts för våld i nära relation: 

 Om denne har pågående andra insatser.  

 Om behov föreligger av en omgående insats. 

 Om det efter farlighetsbedömning och behov av skydd finns möjligheter för 

t.ex. tillfälligt boende inom kommunens egna verksamheter. 

 Om det är möjligt att våldsutövaren flyttar. 

 Om det finns personal som kan utöva och ge stöd i nuvarande bostad. 

Då äldre och personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relation 

kan detta också vara ett allvarligt tecken på att situationen kanske har blivit för 

svår för den närstående som kanske blivit den som utövar våld. Det kanske brister 

i den hjälp och det stöd som den våldsutsatte har i sitt hem.  

I övrigt ska äldre och personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i 

nära relation hanteras i enlighet med de riktlinjer och rutiner som gäller för andra 

vuxna i samma situation. 

Riktlinje för insatser till våldsutövare 

Kommunstyrelsen har, förutom sitt ansvar för den våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld, även ansvar för att personer som utövar våld ska erbjudas det stöd 

och den hjälp som de kan behöva för att kunna förändra sitt beteende.  

Att erbjuda och ge insatser till dem som utövar våld är en viktig del i arbetet att 

förebygga och motverka våld. För att motverka hot och våld i nära relationer är 

det viktigt att inte bara rikta insatser mot den som utövar våld utan också mot den 

som riskerar att göra det.  

Därför behövs verksamheter som syftar till att medvetandegöra den enskildes 

ansvar, attityder och värderingar samt till att hjälpa den som utövar våld att 
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upphöra med det. Om förövaren är förälder är det viktigt att få denne att inse att 

dennes våldshandlingar också drabbar barnen. 

Samverkan 

Kommunstyrelsen ska erbjuda insatser akut, på kort och på lång sikt till personer 

som lever med våld i nära relation. Utifrån att en våldsutsatt person behöver 

insatser som fokuserar på den sammantagna livssituationen har samverkan en 

avgörande betydelse för insatsernas framgång för den enskilde. 

Hälso- och sjukvården 

Behov av insatser från hälso- och sjukvården utifrån våldsutövande kan handla 

om sam-tal och behandling av psykolog och/eller psykiater. Den enskilde kan 

även ha insatser sedan tidigare från hälso- och sjukvården där dessa kan behöva 

samordnas så att de inte ska motverka varandra. I varje ärende där den enskilde 

har insatser från hälso- och sjukvård samt socialtjänsten ska samordning ske 

genom en Samordnad Individuell Plan (SIP). 

Polisen 

Kontakt och samverkan med polisen är aktuellt om den våldsutövande personen 

har bli-vit polisanmäld. Dialog kan då behöva föras med polisen kring respektive 

myndighets förfarande kring förhör i relation till utredningsåtgärder. 

Olika former av insatser 

Nämnden kan erbjuda olika insatser. ATV (Alternativ Till Våld) är en insats som 

nämnden kan erbjuda även en enskild vuxen person som utövar våld. Personen 

kan även själv söka sig till ATV, och även i förekommande fall dömas till det 

som påföljd till relationsbrott. 

Det är dock viktigt att understryka att så snart nämnden har kännedom om en 

person som utövar våld i en nära relation och som är öppen för, alternativt inte 

motsätter sig, att ta emot stöd, hjälp och behandling ska insatsen beviljas genom 

socialnämndens myndighetsutövning. 

Tillfälligt boende 

Kommunstyrelsen förfogar inte över samma utbud av tillfälliga boenden för en 

våldsutövande person som för en våldsutsatt. Då inte samma krav heller 

föreligger kring säkerhet och skydd som för den våldsutsatta kan hotell och 

vandrarhem också utgöra tillräckligt goda alternativ som en tillfällig lösning. 

Om den enskilde har insatser i enlighet med vad som gäller i LSS utifrån en 

funktionsnedsättning tas kontakt med LSS-handläggare för att få en överblick 

över om eventuella möjligheter till tillfälligt boende inom kommunens LSS-

verksamheter. 

Detsamma gäller om den enskilde är äldre så ska också kaontakter tas för den 

ansvarige för insatser för äldre inom den VNR-grupp som finns. Här kan också 

ansträngningar göras för att om möjligt finna tillfälligt boende inom verksamheter 

för äldre. 

Stöd 

Stödsamtal med socialsekreterare 

Samtalen kan användas i ändamål att informera och motivera våldsutövaren till 

andra insatser såsom ATV samt motivera så att insatsen fullföljs.  Samtalen kan 

även syfta till att stötta klienten i kontakten med andra myndigheter, såsom 

exempelvis psykiatrin.  
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Behandling  

Alternativ till våld, ATV. 

Alternativ till våld i södra Kalmar län är ett samverkanprojekt där huvudmännen 

är Kalmar, Nybro, Torsås, Emmaboda, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga 

Kommun. 

ATV vänder sig bl.a. till den som utövar våld i nära relation. 

ATV hjälper våldsutövaren att förstå vad som är våld i nära relation och med-

vetandegör de beteendemönster denne har. ATV hjälper våldsutövaren till en 

medvetenhet och förståelse för de känslor som orsakar och föregår våldet. ATV 

ger våldsutövaren utrymme till bearbetning av de känslor som våldet medför och 

ger möjlighet till alter-nativa beteendemönster. 

Riktlinje och rutin för skydd och utredning av barn  

Riktlinjen avser såväl unga personer som utsätts för våld i en egen nära relation, 

dvs. av en pojk- eller flickvän, såväl som barn som utsätts för våld av en förälder 

eller annan närstående, eller bevittnar våld riktat mot en förälder eller närstående. 

Så snart nämnden har fått kännedom om ett barn som misstänks ha bevittnat våld 

eller övergrepp av eller mot en närstående, eller utsatts för våld eller andra 

övergrepp av en närstående, ska utredning inledas. Nämnden ska också bedöma 

risken för att barnet ska bevittna eller utsättas för ytterligare våld. Ovanstående 

gäller såväl barn i relation till sina föräldrar eller andra närstående vuxna, såväl 

som unga vuxna som lever i en egen parrelation och utsätts för våld. 

Dokumentationssystemet som används är BBIC (Barns behov i centrum). 

Utgångspunkten är att barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och 

olika faktorer i familjen och miljön. Att kartlägga risk- och skyddsfaktorer är en 

central del av utredningen. Om ett samtycke till av socialtjänsten bedömt behov 

av skydd ej kan erhållas från någon av vårdnadshavarna är åtgärder enligt LVU- 

lagstiftningen nödvändig. Vid åtgärder enligt LVU-lagstiftningen finns möjlighet 

till umgängesbegränsningar och hemlighållande av vistelseort.  

Polisanmälan 

Avseende vuxna personer är uppdraget att informera den våldsutsatta om möjlig-

heten att göra en polisanmälan, att hjälpa till med att ta kontakt med polisen och 

att vara ett stöd om så önskas.  

Om det finns misstanke om att ett barn utsatts för brott bör detta skyndsamt 

polisanmälas, om det bedöms vara till barnets bästa. Vid akut behov av skydd för 

barnet ska socialtjänsten göra de ingripanden som är nödvändiga oavsett polisens 

hanterande av polisanmälan. Vid möjlighet att avvakta sker samråd på Barnahus 

på fredagar då polisanmälan lämnas. Viktigt att tänka på är att om vårdnads-

havarna är misstänkta så ska de inte ha kännedom om att polisanmälan görs. 

Rutin utredning barn och våld i nära relationer 

Bedömning av barnets behov av skydd 

Samtal med barnet 

I samtal med barnet ställs relevanta frågor vilket föranlett anmälan till social-

tjänst. Vid misstanke om att våld förekommit mot barnet från någon av vårdnads-

havarna kan samtal med barnet hållas utan vårdnadshavares kännedom eller 
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medverkan exempelvis på skolan (11 kap. 10 § 3 st. SoL). Trygghetsperson från 

exempelvis skola bör tillfrågas att medverka för barnets skull. 

Samtal med en våldsutsatt förälder 

Vid den utsattas kontakt med socialtjänsten är inte alltid barnet med. Om barnet 

inte är med, ta reda på var barnet befinner sig. Ska barnet hämtas omgående eller 

kan det avvakta? I samtal med en våldsutsatt förälder används FREDA kortfrågor 

och FREDA farlighetsbedömning. 

Personskyddspolis 

Vid behov kan även personskyddspolis kontaktas för konsultation kring 

bedömning av föreliggande risk och behov av skydd. 

Underrättelse till vårdnadshavarna 

Om det är någon av vårdnadshavarna som har gjort sig skyldig till det våld som 

barnet bevittnat, är det ur säkerhetssynpunkt viktigt att ta ställning till på vilket 

sätt vårdnadshavarna ska underrättas. Om våldet ägt rum mellan vårdnadshavarna 

är det t ex olämpligt att underrätta dem eller kalla dem till ett gemensamt möte. 

Det är också viktigt att tänka på om barnet eller den våldsutsatta föräldern 

behöver skydd när en vårdnadshavare som utövat våld underrättas. 

Skydd av barnet tillsammans med den våldsutsatta föräldern 

Intern samverkan 

När bedömningen är att barnets behov av skydd kan tillgodoses genom att den 

våldsutsatta föräldern tillsammans med barnet tillförsäkras skydd behöver en 

gemensam planering och ansvarsfördelning göras tillsammans med VNR-gruppen 

för ett så snabbt och säkert agerande som möjligt. Planering och ansvars-

fördelning sker utifrån de olika ansvarsområdena och kompetenserna. 

Hämtning av barnet i förskola eller skola 

Vid bedömning att barnet behöver hämtas i förskola eller skola för att säkerställa 

behov av skydd görs ett ställningstagande kring vilken grad av skyddsbehov som 

föreligger. Är skyddsbehovet mycket stort ska som regel polis tillkallas för att 

säkerställa skyddet för barnet vid hämtning. Det är dock socialtjänsten som 

genomför hämtningen, tillsammans med den förälder som är våldsutsatt, om detta 

inte är uppenbart olämpligt. 

Därefter informeras aktuell förskola eller skola om att barnet kommer att hämtas. 

Vid samma samtal inhämtas även kort information om barnet och dess föräldrar. 

Särskilt fokus läggs kring om det har förekommit tidigare oro kring barnet. Det är 

viktigt att återkoppla till förskola och skola kring den fortsatta planeringen för 

skolgång och barnomsorg på kort sikt. 

Om ingen utav barnets föräldrar kan eller bör medverka vid hämtningen av barnet 

i förskola/skola efterfrågar du i kontakten med skola/förskola möjligheten att 

någon trygghetsperson därifrån kan följa med barnet. Be personal från 

förskola/skola samla ihop de kläder som barnet har hos verksamheten. 

Läkarundersökning av barnet 

Om det uppmärksammas märken/skador på barnet ska barnet omgående 

läkarundersökas. Detta kan göras i samband med polisförhör på Barnahus att 

hälsocentral konsulteras för vidare eventuell kontakt med barnkliniken i Kalmar. 

(Ta av vårdpersonal reda på vad sjukvården behöver för underlag i akut skede). 
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Information till den våldsutsatta föräldern då våldsutövaren är 

vårdnadshavare 

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och den fortsatta planeringen är att den 

våldsutsatta ska lämna hemmet med barnen behöver denne få information om och 

stöd till att ta kontakt med advokat i syfte att få råd kring den uppkomna 

situationen. 

Samtal med den misstänkte våldsutövande föräldern 

Efter praktiskt genomförande och när barnen är skyddade möter handläggare 

misstänkt våldsutövare. I första hand undviks att samma handläggare som har 

mött de utsatta personerna även möter våldsutövaren. Mötet med misstänkt 

våldsutövare sker alltid med två personal. 

 Skydd av barnet mot båda vårdnadshavarna 

Om det efter samtal med barnet eller utifrån anmälans innehåll att barnets skydd 

gäller, åtminstone inledningsvis, i relation till båda vårdnadshavarna fattas beslut 

om omedelbart omhändertagande av barnet (se separat flödesschema och rutin för 

LVU). Riskbedömningen kan se annorlunda ut beroende på ärendets art. Kom 

dock ihåg att i första hand kommer alltid barnets behov av skydd.  

Om barnet placeras utan vårdnadshavare t.ex. i familjehem eller HVB, ska 

formuläret ”Placeringsinformation” i BBIC användas. I mötet med vårdnads-

havarna är det viktigt att ha frågorna från Placeringsinformationen med sig i 

mötet för att be vårdnadshavarna beskriva olika rutiner och saker som gör barnet 

tryggare i en mycket otrygg situation. Be dem även ta med sig och lämna sådana 

saker till handläggare.  

Barnäktenskap 

Vid anmälan eller kännedom om förekomst/misstänkt förekomst av barn-

äktenskap ska alltid en aktualisering med förhandsbedömning inklusive 

skyddsbedömning göras skyndsamt. Utredning inleds om det inte föreligger 

särskilda omständigheter som motiverar att utredning inte inleds, omständlig-

heterna ska dokumenteras.  

Utredningen ska ske så skyndsamt som möjligt och senast vara slutförd inom 4 

månader om det inte föreligger särskilda skäl som föranleder behov av förlängd 

utredningstid. Barnets individuella behov kartläggs och en individuell bedömning 

avseende behov av eventuellt fortsatt stöd och skydd ska alltid göras. Barn- och 

familjeenheten ansvarar för handläggningen. 

Riktlinje insatser för barn och unga 

Avgränsning och syfte 

Denna riktlinje syftar till att synliggöra vad som gäller då ett barn eller en 

ungdom har identifierats leva med våld i nära relationer och utifrån detta är i 

behov av skydd, stöd och behandling. Riktlinjen är tänkt att utgöra ett komple-

ment till befintliga riktlinjer och rutiner som avser ordinarie handläggning och 

dokumentation kring myndighetsutövningen avseende insatser och dess 

uppföljning. 

Riktlinjen avser såväl unga personer som utsätts för våld i en egen nära relation, 

dvs. av en pojk- eller flickvän, såväl som barn som utsätts för våld av en förälder 

eller annan närstående, eller bevittnar våld riktat mot en förälder eller närstående. 
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Utgångspunkter 

Riktlinjen utgår ifrån Socialstyrelsens Våld – En handbok om socialnämndens 

ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, 2011, samt från 

Socialstyrelsens SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer. 

1 § Socialnämnden ska erbjuda: 

 Våldsutsatta vuxna 

 Den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin 

partner 

 Den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld  

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. 

2 § Socialnämnden ska vid behov erbjuda: 

 Våldsutsatta vuxna 

 Den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin 

partner 

 Den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den 

våldsutsattas behov av skydd med utgångspunkt i utredningen och 

riskbedömningen.  

3 § 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 social-

nämnden erbjuda barnet insatser med utgångspunkt i dess olika behov av: 

 Skydd 

 Råd och stöd 

 Vård och behandling 

Socialnämnden bör kunna erbjuda barnets föräldrar och andra till barnet när-

stående råd och stöd med utgångspunkt i barnets behov. 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.  

Insatserna 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 (SOSFS 

2014:4).   

Socialtjänsten behöver tydligt skilja på barnets och övriga familjemedlemmars 

behov av insatser (prop. 2006/07:38 s. 34). Det är därför viktigt att det finns 

tillgång till insatser av olika slag utifrån det individuella barnets, den våldsutsattas 

och våldsutövarens, men också utifrån familjens gemensamma behov.  
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Det är barnets behov av insatser som är styrande. Barnet ska alltid få individuellt 

anpassade insatser utifrån sina specifika behov. Barn som är aktuella inom 

socialtjänsten har många gånger behov av insatser från olika myndigheter och 

verksamheter. Därför behöver socialtjänsten ha en god samverkan med bland 

annat förskola, skola och hälso- och sjukvård. Olika insatser kan behöva 

kombineras, t ex kontaktperson, familjepedagogiska insatser och någon form av 

samtalsstöd för bearbetning av upplevelser eller traumabehandling.  

Insatserna bör syfta till att våldet upphör och att våldsutövaren får en ökad 

förståelse för hur våld påverkar barn. Socialtjänsten ska sträva efter att erbjuda 

våldsutövare insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med 

att utöva våld (SOSFS 2014:4). 

När den enskilda har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården ska, om den enskilde samtycker till det, socialtjänsten tillsammans 

med landstinget enl. 2 kap. 7 § SoL upprätta en individuell plan (SIP).  

Utgångspunkten för de insatser som utvecklats specifikt för barn som upplevt 

våld i familjen är erfarenhet och teorier om att barn för att bearbeta och stärka 

förmågan att hantera sina upplevelser bl.a. behöver få möjlighet att dela sina 

erfarenheter med andra och därmed få veta att det finns andra barn som har 

liknande erfarenheter. I Handbok ”Våld – om socialnämndens ansvar för 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld” finns mer specifika 

beskrivningar om olika insatser. 

Intern samverkan och konsultation 

Medarbetarer har när som helst möjlighet att samråda och konsultera med 

kollegor inom förvaltningens samordnande grupp för våld i nära relationer. 

Samråd och konsultation handlar i första hand om erfarenhetsutbyte, stöd kring 

förfarande såväl som känslor som uppkommer hos dig som handläggare, stöd i att 

fundera kring behov av skydd, stöd och hjälp på såväl kort som på lång sikt. 

Samverkan med Vuxenenheten och Ekonomienheten sker alltid i ärenden där det 

finns barn.  Handläggarna från de olika enheterna samverkar så länge behov finns. 

Samverkan ska alltid ske inledningsvis och i möjligaste mån till dess det akuta 

skyddet är klart.  Samverkan syftar till att tillförsäkra att samtliga individer får 

sina behov prövade och tillgodosedda samtidigt som antalet kontakter och samtal 

som den enskilde behöver ha minskas så långt som möjligt. 

Extern samverkan med hälso-och sjukvården 

Om barnet har pågående kontakter inom hälso- och sjukvården är det viktigt att 

samverka med dessa aktörer för att insatserna från de olika huvudmännen i första 

hand inte ska motverka varandra men även för att insatserna ska fokusera på att 

bejaka eller direkt behandla symptom relaterade till våldsutsatthet. När insatser 

mellan hälso- och sjukvård och socialtjänsten ska samordnas görs detta inom 

ramen för SIP (Samordnad Individuell Plan). 

Om barnet till följd av våldsutsatthet behöver barnpsykiatriska insatser, t ex 

bedömning och behandling av traumarelaterade symptom och svåra anknytnings-

störningar, bör socialtjänsten hjälpa till att förmedla kontakt med Barn- och 

ungdomspsykiatrin. Kontakten kan göras genom att socialtjänsten skriver remiss 

till Barn- och ungdomspsykiatrin. 
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Skola och förskola 

Om barnet fortsatt kan gå kvar i sin skola eller i sin barnomsorg behöver 

samverkan ske för att barnet ska få det stöd som det behöver av skola eller 

barnomsorg med anledning av sin våldsutsatthet. Samverkan sker efter samtycke 

av vårdnadshavare och i första hand tillsammans med barnets våldsutsatta 

förälder, om detta inte bedöms olämpligt. 

Om barnets behov av skydd har inneburit att barnet har brutits upp från sin skola 

eller barnomsorg behöver barnets skolgång eller behov av barnomsorg samordnas 

med Skol-organisationen. Att ge barnet ett sammanhang med andra barn även om 

det är under en begränsad period i exempelvis ett skyddat boende är väldigt 

viktigt. Detta utifrån att barnet annars helt och hållet är hänvisat till en förälder 

som sannolikt befinner sig i en svår kris till följd av våldsutsatthet och uppbrottet 

från sitt sammanhang. 

Polisanmälan 

Om det finns misstanke om att ett barn utsatts för brott bör detta skyndsamt 

polisanmälas, om det bedöms vara till barnets bästa (SOSFS 2006:12). För ställ-

ningstagande kan Barnahus kontaktas för rådgivning. Resonemang ska också ske 

med närmaste chef och delegat för polisanmälan. 

Vid akut behov av skydd för barnet ska socialtjänsten göra de ingripanden som är 

nödvändiga oavsett polisens hanterande av polisanmälan. Vid möjlighet att 

avvakta sker samråd på Barnahus fredagar då Polisanmälan lämnas. Polisanmälan 

och socialtjänstens fortsatta förfarande kan föranleda behov av insatser i ett akut 

skede. 

Lagrum 

Exempel på bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL kan vara Kvinnojour, Alternativ till våld 

(ATV), kontaktperson, stödsamtal socialsekreterare, familjebehandling/familje-

pedagogiska insatser och föräldrastöd och nätverksarbete.(Se nedanstående 

avsnitt kring olika insatser innehåll och syfte) 

Även familjehemsplacering för barnet ensamt eller tillsammans med en 

våldsutsatt förälder kan ske med stöd av 4 kap. 1 § och 6 kap. 1 § SoL 

(Socialtjänstlagen) under förutsättning att båda vårdnadshavarna samtycker detta. 

Om den andra vårdnadshavaren också är den som utövar våldet behöver ett 

särskilt ställningstagande där möjligheten till att utverka samtycke ställs i relation 

till den Farlighetsbedömning som behöver göras. 

Om ett ställningstagande görs kring att barnets behov av skydd är så starkt utifrån 

direkt inkomna uppgifter att detta behöver tillgodoses innan vårdnadshavarna 

vidtalas fattas beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och 

placering görs enligt 11 § LVU, företrädelsevis i ett familjehem eller jourhem (se 

särskilt rutin för omedelbart omhändertagande och LVU). 

Insatser till skydd för barnet/den unge  

Insatser då barnet behöver skyddas gentemot båda vårdnadshavarna 

Valet av insats till skydd för ett barn eller en ungdom beror på vem eller vilka 

barnet behöver skyddas ifrån. Om barnet behöver skyddas från båda sina föräldrar 

säkerställs detta behov i första hand av en placering i ett familjehem.  

Socialnämnden ska alltid beakta möjligheten att placera ett barn inom det egna 

nätverket men vid våld i nära relationer kan detta bli problematiskt. Detta utifrån 
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att det kan vara svårt i ett akut skede att kartlägga anhörigas möjligheter att dels 

säkerställa barnets behov av skydd.  

Insatser då barnet skyddas tillsammans med sin våldsutsatta 

vårdnadshavare 

Även då barnet behöver skyddas tillsammans med en förälder kan en gemensam 

placering i familjehem förekomma. Det vanligaste är dock någon form av till-

fälligt boende. Kommunen förfogar över ett antal tillfälliga boenden, varav en är 

lämplig då barn ska vistas i boendet.   

Kvinnojouren är ett tillfälligt boende som utifrån sin bemanning och säkerhets-

rutiner även kan bedömas utgöra ett skyddat boende. Kvinnojouren har lokaler 

som är anpassade för att ta emot våldsutsatta mammor med barn. 

Gemensamt för ovanstående skyddande insatser är att de i första hand är tillfälliga 

lösningar för att undanröja ett akut skyddsbehov. En på sikt mer hållbar lösning 

för barnet och dennes våldsutsatta förälder ska kunna erbjudas inom så kort tid 

som möjligt. Det kan handla om en återgång till bostaden under förutsättning att 

den våldsutövande frihetsberövas, men också om en permanent bosättning i en 

annan kommun.  

Insatser till stöd för barnet/den unge 

Till dessa insatser hör stödsamtal med socialsekreterare, familjesamtal mellan 

barnet och den våldsutsatta familjen för att ge stöd och verktyg i en svår situation, 

kontaktperson eller kontaktfamilj till barnet. Syftet är att utgå ifrån att barnet 

utifrån sin situation är i behov av en egen person att uttrycka tankar och känslor 

för utan att behöva tänka på att såra någon av föräldrarnas känslor eller att möta 

förnekande från föräldrarna kring barnets upplevelser och minnen. 

Det allra bästa för barnet är om stödet kan ges av en person som finns i barnets 

vardag som kan fånga tankar och känslor då de kommer snarare än att barnet är 

hänvisat till särskilda tidpunkter för sitt stöd. Utifrån detta resonemang (som förs i 

Handboken Våld) kan behovet av en stödperson med fördel tillgodoses inom 

skola eller barnomsorg. 

Stöd till barnet kan även ges genom gruppverksamhet för barn som har bevittnat 

eller utsatts för våld. Barnet ges då utrymme att dela sina tankar, känslor och 

minnen med andra barn under ledning av vuxna med särskild kompetens kring 

våld och kring barns utsatthet i familjer med våld. Detta stöd tillhandahålls av 

Alternativ till våld (ATV) i Kalmar som inför varje termin aviserar vilka 

åldersgrupper de kommer att genomföra gruppverksamhet för. 

En mycket viktig förutsättning för att barnet ska kunna ta emot ovan beskrivna 

stöd, oavsett hur det ges, är att ett förarbete har gjorts med barnets närstående, 

såväl den våldsutövande som den våldsutsatta föräldern, som ger barnet en känsla 

av frihet i vad det får prata om med andra. 

Insatser för behandling av barnet/den unge 

Alternativ Till Våld (ATV) tillhandahåller även enskilda behandlingssamtal för 

barn och ungdomar. Förutsättningen för att detta ska ske är att minst en utav 

barnets föräldrar själv går i behandling på ATV. Det bakomliggande tänket och 

syftet är detsamma som ovan beskrivet för stödet; för att ett barn som har 

bevittnat eller utsatts för våld ska kunna ta emot behandling och/eller stöd är det 

avgörande att det finns en förälder som kan ge barnet ett stöd och ta ansvar för det 
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som har hänt. För vissa barn kan det därför behövas behandling och insatser 

genom Barn- och Ungdomspsykiatrin. 

Insatser till föräldrar 

Att insatser kring våldsutsatthet till barn har begränsad verkan om inte barnets 

nära vuxna och föräldrar också tar emot insatser och på så vis synliggör våldet 

och dess mekanismer i familjen gör att det är oerhört viktigt att arbeta för att 

motivera såväl den våldsutsatta föräldern som den våldsutövande föräldern att ta 

emot insatser för egen del. 

Ansvaret för motivationsarbetet ligger hos handläggarna på Barn och familj i de 

fall våldsutsatta eller våldsutövare ställer sig tveksamma eller ovilliga till 

utredning och insatser genom Vuxenenheten. Inom ramen för en utredning 

avseende barnet blir det då en tydlig uppgift för en utredare av barnets behov att 

synliggöra våldets begränsningar på respektive förälders omsorgsförmåga om 

barnet och på så vis synliggöra behovet av att föräldrarna tar emot hjälp. 

Rutin för insatser till följd av våld 

Samtala med barnet 

Barnet ska, i den mån det är möjligt, ges information om vad som planeras för 

framtiden. Det handlar t ex om sådant som förskola, skola och fritidsaktiviteter 

samt kontakt med den förälder som utövat våldet. Hänsyn ska tas till barnets vilja 

med beaktande av barnets ålder och mognad.  

Att särskilt beakta om barnet har en funktionsnedsättning 

 I vilka miljöer är personen främst trygg och lugn i? Försök att genomföra 

samtalet där. 

 Finns det någon person/personer i den enskildes nätverk som denne har 

förtroende för och som medframgång skulle kunna delta vid samtalen och ge 

trygghet för denne? 

 Hur pass omfattande är funktionsnedsättningen? Mängden frågor eller sättet 

man ställer dessa behöver anpassas utifrån detta. 

Bevilja insatser 

Genomförandeplan 

Övergripande kring handläggningen av insatser är att ansvarig handläggare på 

Barn och familj svarar för att beslut och genomförandeplan upprättas för barnets 

insatser. Vuxenenheten svarar för motsvarande beslut och genomförandeplan 

avseende barnets föräldrar. Upprättandet av genomförandeplaner för barnet 

respektive den vuxna/de vuxna sker i samverkan mellan ansvariga handläggare på 

Barn och familj respektive på Vuxenenheten. 

Beslut 

Alternativ till Våld 

Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL: ATV för enskilda behandlingssamtal med barnet. 

Observera att beslut om ATV inte kan ges enbart till barnet. Det krävs åtminstone 

en vårdnadshavares samtycke och deltagande i egen behandling. Deltagande i 

barngruppsverksamhet för barnet är ingen beviljad insats. 

Kvinnojouren  

Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL: Kvinnojouren. 
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Vid boende i Kvinnojouren (liksom i tillfälliga boendeformer) är det viktigt att 

klargöra vem/vilka som har den löpande kontakten med familjen både genom 

samtal och personliga träffar. 

Tillfälligt boende. 

Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL: Tillfälligt boende (Antingen kommunens egna 

akutlägen-heter eller utanför kommunen). Vid boende i tillfälliga (liksom i 

Kvinnojouren) är det viktigt att klargöra vem/vilka som har den löpande 

kontakten med familjen både genom samtal och personliga träffar.  

Familjehem eller HVB 

I barnets akt har beslut fattats enl. 4:1, 6:1 §§ SoL eller enl. LVU-lagstiftning.  

Inom barn- och familjeenheten finns personal som har ansvar för denna vård. 

Informera familjehemmet/HVB om vilka skyddsbedömningar som är gjorda och 

vilka restriktioner som gäller utifrån det (se exempelvis Placeringsinformation). 

Kontaktperson eller kontaktfamilj 

Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL (Socialtjänstlagen).  

Informera kontaktperson/kontaktfamilj om vilka skyddsbedömningar som är 

gjorda och vilka restriktioner som gäller i relation till en våldsutövande förälder.  

Stödsamtal/familjebehandling 

Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL (Socialtjänstlagen) om stödsamtal med 

socialsekreterare, eller 

Beslut enligt 4 kap. 1 § SoL (Socialtjänstlagen) om familjebehandling 

Insatsen kan exempelvis ske i socialtjänstens lokaler, i familjehemmet eller på 

Kvinnojouren.    

Uppföljning 

Flera av ovanstående insatser beslutas sannolikt under utredningstiden varför 

uppföljning i detta skede sannolikt blir tätt utifrån kontakterna med familjen. Det 

är dock viktigt att bejaka att det kan finnas skäl att särskilt följa upp insatsen, 

exempelvis vid placering i Kvinnojour, tillsammans med omgivande stödpersoner 

till familjen. Detta för att synliggöra vilket behov av stöd som man har observerat 

för den vuxne respektive för barnet/barnen. 

Vid insatser som är mer långsiktiga till sin karaktär gäller samma uppföljnings-

rutiner som vid alla andra beviljades insatser, dvs. uppföljning var tredje månad. 

Skyddsbedömning 
En skyddsbedömning görs så snart som nämnden har fått kännedom om miss-

tanke om våld i barnets nära relationer eller direkt riktat mot barnet. En skydds-

bedömning behöver ständigt omprövas allt eftersom ny information tillkommer, 

såväl inom ramen för utredningsprocessen som att barnet kan börja berätta mer 

och ge mer ingående information då den unge fått en ökad känsla av trygghet.  

Skyddsbedömningar som görs under utredningsprocessen och inom ramen för 

insatsen ska synliggöras och dokumenteras i barnets akt. Nämnden kan också 

genom sitt arbete med familjen få ny kunskap om våldets yttringar genom 

berättelser och uppvisade symptom och beteenden som ska komma Polisen 

tillhanda, antingen genom att göra en polisanmälan eller att komplettera redan 

gjort polisanmälan, muntligt och skriftligt. 
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Riktlinje och rutin för Familjerätten 

Socialnämndens möjlighet att lämna upplysningar och utredningsskyldighet i 

ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge framgår av 6 kap. 19 och 20 §§ 

FB. Social-tjänstens familjerättshandläggare kan möta föräldrapar där det 

förekommit våld och andra kränkningar av olika slag.  
En ökad medvetenhet om att det förekommit våld eller andra kränkningar är 

nödvändig för att skydda barn och hjälpa dem som är utsatta. Vetskapen om att 

det förekommit våld ger en bredare bild av familjen och hur den fungerar, vilket 

är nödvändigt för bedömningen av lösningar för barnets bästa när gäller vårdnad, 

boende och umgänge.   

En riskbedömning är en viktig del i handläggningen av utredningar som avser 

vårdnad, boende och umgänge. Socialnämnden har en skyldighet att göra en 

riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).  

I samband med att föräldrar delges en familjerättsutredning eller en dom på 

vårdnad, boende eller umgänge kan det finnas risk för att våldet trappas upp. Om 

det i familjerättens arbete kommer fram uppgifter som talar för att barn bevittnat 

våld ska handläggaren informera den enhet som handlägger barnavårdsärenden 

om detta.  

Enheten ska skyndsamt göra en förhandsbedömning som med stor sannolikhet 

leder till att en utredning enligt 11 kap.1 § SoL inleds, Se separat Riktlinje och 

rutin - Skydd och utredning av barn och unga som lever i nära relationer. 

Barnets bästa i familjerätten 

Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att det som är bäst för barnet ska vara 

avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § 1 st. FB). 

Det finns inga andra intressen som kan gå före barnets bästa, t ex rättvisa mellan 

föräldrarna eller en förälders önskan att ha kontakt med barnet (prop. Nya 

vårdnadsregler 2005/06:99 s 39).  

Om en förälder utsätter ett barn eller någon annan i familjen för våld, trakasserier 

eller andra kränkningar är det i de flesta fall bäst för barnet att den föräldern inte 

får del i vårdnaden. Det är knappast möjligt att tillgodose barnets behov av 

trygghet och omsorg inom ramen för gemensam vårdnad om denne förälder gör 

sig skyldig till övergrepp mot den andre föräldern eller någon annan i familjen.  

I de allra flesta fall är det bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna, även om de inte bor tillsammans. Men barnets rätt till kontakt med 

båda sina föräldrar innebär inte att barnet under alla förhållanden måste leva eller 

umgås med en förälder. Ett barn måste ha en absolut rätt att inte själv bli utsatt för 

våld, övergrepp eller annan kränkande behandling (prop. 2005/06:99 s 41 och 85).  

Hänsyn till barnets vilja 

När det i den familjerättsliga handläggningen förekommer uppgifter om våld i 

familjen är det särskilt viktigt att barnets uppfattning om sin situation tydligt 

framkommer. För att kunna bedöma vad som är barnets bästa ska socialtjänsten 

samtala med barnet så att det får möjlighet att komma till tals. Barns rätt att 

komma till tals i olika familjerättsliga sammanhang regleras i 6 kap. 19 och 20 §§ 

FB. 
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6 kap. 13 § Föräldrabalken 

Om barnet har två vårdnadshavare, ska vad som sägs i 11 och 12 §§ FB gälla dem 

tillsammans. Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan 

orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan 

olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte 

ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets 

bästa uppenbarligen kräver det. 

6 kap. 7 § Föräldrabalken 

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till 

missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt 

som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling, ska rätten besluta om 

ändring i vårdnaden.  

Innan nämnden gör en framställan eller en ansökan om vårdnadsöverflyttning är 

det lämpligt att föräldrarnas inställning i frågan hämtas in och att föräldrarna i 

första hand utnyttjar sin egen talerätt. Om en förälder inte utnyttjar sin talerätt och 

någon ändring rörande barnets vårdnad eller umgänge inte kommer till stånd har 

nämnden skyldighet att agera enligt socialtjänstförordningen och utnyttja sin 

talerätt (5 kap. 2 § SoF, 6 kap. 7 § eller 6 kap. 15 a §§ FB).  

Det är viktigt att socialnämnden verkligen uppmärksammar de fall där en åtgärd 

behöver vidtas i fråga om vårdnad eller umgänge och att en ändring övervägs i 

tillräcklig omfattning.  

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare 12 kap. 3 § OSL 

Sekretess till skydd för enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i för-

hållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till 

vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § FB har rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägen-

heter, såvida inte, det kan antas att den underårige lider betydande men om 

uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller det annars anges i denna lag. 

Utredningar när någon av föräldrarna har skyddade personuppgifter 

När en förälder har skyddade personuppgifter är frågan dels vilken domstol som 

är behövlig att ta upp ett mål om vårdnad, boende och umgänge, dels vilken 

socialnämnd som är lämplig att verkställa sådana utredningar.  

En förälder med skyddade personuppgifter gentemot barnets andra förälder, 

behöver inte väcka talan hos domstolen i barnets hemortskommun, utan kan välja 

annan domstol för att inte avslöja var han eller hon och barnet bor. I de fall en 

förälder har skyddade personuppgifter kan rätten vända sig till socialnämnden i 

den kommun där den förälder som inte har skyddade personuppgifter bor.  

Andra möjligheter är att socialnämnden i en kommun där barnet är kvarskrivet får 

uppdraget. Ytterligare en möjlighet är att en socialnämnd i en kommun där 

familjen tidigare bott och som har kännedom om den gör utredningen. Syftet med 

att ärendet inte handläggs i barnets hemvistkommun är naturligtvis att orten där 

den med skyddade personuppgifter bor inte ska avslöjas. En socialnämnd kan 

alltid samråda med domstolen om lämplig socialnämnd. 

För hantering av ärenden där skyddade personuppgifter förekommer, se Rutin för 

skyddande av personuppgifter. 
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Samarbetssamtal 

En viktig förutsättning vid samarbetssamtal är att känna till om det förekommit 

våld eller kränkningar. Detta är betydelsefullt bland annat för att kunna ta 

ställning till om det är lämpligt att genomföra samarbetssamtal. För att identifiera 

de kvinnor eller män som är eller har varit utsatta för våld, hot, kontroll eller 

någon annan kränkande behandling inom familjen bör familjerättshandläggaren 

fråga om det har förekommit våld.  

Om det kommer fram uppgifter som kan tyda på att det förekommer våld, bör 

handläggaren erbjuda föräldrarna enskilda samtal för att kunna bedöma om och 

hur fortsatta samtal ska genomföras (SOSFS 2003:14).  

Intern samverkan och konsultation 

Du har när som helst möjlighet att samråda och konsultera med kollegor inom 

förvaltningens samordnande grupp för våld i nära relationer. 

Vid identifierade behov av skydd av personer som lever med våld i en nära 

relation inom Familjerätten tas som tidigare beskrivits kontakt med Barn och 

familj utifrån barnet och en kontakt med Vuxenenheten utifrån den vuxne 

våldsutsatta personen. I dessa ärenden görs en gemensam planering i samverkan 

mellan Barn och familj, Vuxenenheten och Ekonomienheten.  

Rutiner vid våld i nära relationer 

Handläggning och dokumentation 

Aktualisering 

Ett ärende uppkommer innehållande uppgift om barn och våld i nära relationer. 

Ärendet aktualiseras antingen som anmälan, ansökan eller intern iakttagelse 

beroende på hur det uppkommit. I aktualiseringsdokumentet ska det under 

rubriken ”Orsak ” väljas ”våld i nära relationer”. Nedan rutiner gäller för samtliga 

minderåriga syskon.  

Skyddsbedömning 

Observera att skyddsbedömning ska dokumenteras i BBIC:s förhands-

bedömningsdokument samma dag som inkommen anmälan. Skyddsbedömningen 

ska omprövas och dokumenteras i aktanteckning allteftersom ärendet fortskrider. 

Beslut  

Inled utredning enl. 11 kap. 1 § SoL/11 kap. 2 § SoL. Akut beviljande av 

tillfälligt boende beslutas enligt 4 kap. 1 § SoL. Delegat är socialsekreterare. 

Skyddat boende, HVB-delegat är verksamhetschef. Beslutsunderlaget 

dokumenteras i ett enskilt dokument (BBIC utredningsdokument). Namnge 

dokumentet med ”beviljad insats”. Underlaget till insatsen dokumenteras under 

rubriken sammanfattning. Vidare dokumentation ska ske under rubrikerna 

”motivering till beslut”, ”förslag till beslut” och ”beslut”. Övriga rubriker tas bort.  

Vårdplan ska upprättas samma dag familjen/barnet flyttar till skyddat boende/akut 

boende. (Se mall för beslutsformulering i dessa fall) 

Dokumentation i utredningen  

Inhämta socialtjänstens eventuella tidigare kännedom, förekomst på vårdnads-

havare och minderåriga syskon. Journalanteckningar av de kontakter som sker i 

den inledande utredningsfasen samt vilken information som härigenom 

framkommit. 
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FREDA är ett instrument för att ställa relevanta frågor utifrån våld i nära 

relationer. Det är beskrivningarna som ges utifrån dessa frågor som blir underlag 

för journalföringen, inte formuläret i sig. Formuläret betraktas som ett arbets-

material, att likställa med exempelvis BBICs fördjupningsdokument, och mals 

efter journalförd sammanställning. 

Utifrån partsinsyn är det viktigt att beakta vilken information som förs i barnets 

journal och på vilket sätt (exempelvis mer övergripande snarare än detaljerat). 

Detaljerade beskrivningar som har getts av den våldsutsatta vuxne kan med fördel 

tillfogas dennes akt på Vuxenenheten. 

Riskbedömning/skydd 

Akut behov av skydd 

Om en förälder och barn befinner sig i en akut situation där våldet är pågående 

eller då det bedöms föreligga risk att våldssituation kan uppkomma tas omgående 

kontakt med Vuxenenheten samt 1:e socialsekreterare för Barn- och familj för 

vidare ställningstaganden och bedömningar. 

Behov av skydd, dock inte akut 

Uppgift inkommer i pågående familjerättsligt ärende om att det förekommer våld 

i nära relationer. Familjerättssekreteraren bör alltid inhämta utdrag gällande 

vårdnadshavare från Socialregistret. Om vårdnadshavare förekommer i Social-

registret, exempelvis för utredning av våldsutsatthet, utgör det en viktig del i 

bedömningen. Uppgifterna ska hanteras med försiktighet och hänsyn tas till om 

våldsutövaren får tillgång till information som kan innebära en risk för den som 

varit utsatt eller för barnet. 

I enlighet med riktlinje ovan ska kontakt omgående tas med den enhet på Barn- 

och familj som ansvarar för aktuellt ärende. Om en utredning är pågående 

aktualiseras det hos aktuell handläggare. I de fall då det inte finns något pågående 

ärende, ska en aktualisering upprättas och lämnas till 1:e socialsekreterare för 

Barn- och familj.  

Samarbetssamtal 

Alla föräldrar som tar kontakt med familjerätten och har önskemål om samarbets-

samtal erbjuds inledningsvis var sitt enskilt samtal. Frågor om våld i nära 

relationer ska rutinmässigt ställas när en förälder ringer och önskar samarbets-

samtal. När kunskap finns om att allvarligt våld har förekommit i relationen är det 

olämpligt med samarbetssamtal. Vid det enskilda samtalet tar familjerätts-

handläggaren upp ett antal specifika frågor enligt särskilda screeningfrågor.  

Dessa frågor belyser dels hur långt föräldrarna har kommit i separationen och dels 

vilka överenskommelser som man hittills gjort. Vidare undersöks vilka fråge-

ställningar som föräldern själv är intresserad av att ta upp vid eventuellt 

kommande samarbetssamtal. Frågor och förekomst av våld ställs och utifrån 

svaren ställs ytterligare frågor för att möjliggöra en kartläggning utifrån våldet. 

Det ställs också frågor om huruvida det finns något som föräldern inte vill eller 

vågar prata om vid gemensamma samtal med den andre föräldern.  

Utifrån vardera förälderns beskrivning tas det sedan i samtalen upp frågor om 

våldets förekomst och karaktär, omfattning, eventuella skador m.m. Kartläggning 

för övrigt ska ske avseende 
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 i vilken utsträckning barnet har bevittnat och upplevt våld, andra övergrepp 

eller annan kränkande behandling och hur barnet reagerat, 

 om barnet självt har blivit utsatt, 

 hur föräldrarna ser på barnets behov av stöd  

I slutet av samtalet diskuteras om och hur ett samarbetssamtal kan hållas med 

utgångspunkt av de svar som lämnats. Hänsyn ska tas utifrån säkerhetsaspekten i 

samtalen, för att kunna avgöra om någon av parterna känner sig tvingad att 

genomföra samtalen eller hotad att ingå överenskommelser. Bedömningen görs 

utifrån dels den utsattes upplevelse och beskrivning, d v s hur han eller hon 

bedömer risker och skyddar sig. Om familjerättshandläggaren bedömer att 

samtalen är ett sätt att fortsätta kontrollera den andre föräldern eller att träffa 

denna ska samtalen avslutas (SOFS 2003:14).  

Om det ändå bedöms att ett samarbetssamtal ska ske ska familjerättshandläggaren 

göra en bedömning av vilka säkerhetsåtgärder som behövs vid samtalen. Det är 

t.ex. viktigt att parterna inte hamnar ensamma i samma väntrum, att den utsatta 

får komma tidigare och gå först när den andre partnern är kvar etc. 

Avtal 

När det har förekommit våld och andra kränkningar är det viktigt att handläggaren 

på familjerätten förvissar sig om att inte någon av parterna känner sig tvingad 

eller hotad att ingå avtal eller någon av de överenskommelser som avtalet gäller. 

Om handläggarna samtalar med barnet ställs frågor utifrån uppgifterna om våld. 

Uppgifterna redovisas och dokumenteras om det bedöms vara gynnsamt för 

barnet. 

Snabbupplysningar 

I snabbupplysningar träffar familjerättshandläggaren föräldrarna vid separata 

utredningssamtal. Frågor om förekomst av våld ställs till båda föräldrarna. 

Uppgifterna redovisas i utredningsdokumentet. Om båda föräldrarna svarar att det 

inte har förekommit våld redovisas detta svar också. Om samtal hålls med barnet 

ställs frågor utifrån våld vilka redovisas och dokumenteras om det bedöms 

gynnsamt för barnet. 

För ärenden där en våldsutsatt har skyddade personuppgifter, se Rutin för 

skyddande av personuppgifter. 

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar 

För ärenden där en våldsutsatt har skyddade personuppgifter, se Rutin för 

skyddande av personuppgifter. 

I vårdnads-, boende- och umgängesutredningar ställs frågan, om våld har 

förekommit, till båda föräldrarna. För att kunna bedöma barnets bästa behöver 

familjerättshandläggaren ta reda på hur relationen mellan föräldrarna har varit. 

Det är viktigt att ta reda på om det förekommit våld, hot om våld, rädsla eller 

annan psykisk försummelse. I vårdnads-, boende- och umgängesutredningarna 

används en särskild rubrik ”Uppgifter om hot och våld” där alla uppgifter om hot 

och våld ska sammanställas.  

En riskbedömning görs hur detta påverkar barnets livssituation och vilka åtgärder 

som behöver vidtas. Riskbedömningen återfinns under rubriken ”Bedömning”. 

Frågeställningarna utvecklas och en kartläggning sker så att det framkommer hur, 

när och i vilken omfattning våld har förekommit. Exempel på frågor kan vara: 
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 Har barnet bevittnat våldshändelserna? Var befann sig barnet? 

 Har polisanmälan skett? 

 Har barnet blivit utsatt för våld av något slag? 

 Har förälder blivit hotad, utsatt för våld av den andre föräldern någon gång? 

Om ja, vad hände? 

 Vad skulle barnet säga om det? 

 Har barnet/barnen varit med vid dessa tillfällen? 

 Har barnet/barnen blivit slagna? Om ja, vad hände? 

 Tycker den ena föräldern att den andre föräldern på något sätt kontrollerar de 

dagliga aktiviteterna? 

 Uppfattar den ena föräldern att den andre föräldern har visat/visar respekt? På 

vilket sätt påverkar detta barnet?  

Om samtal hålls med barnet ställs frågor utifrån våld, vilka redovisas och 

dokumenteras om det bedöms gynnsamt för barnet. Exempel på frågor kan vara 

eller sätt ”berätta” framför (utifrån ålder och mognad): 

 När känner du dig glad/ledsen/rädd/trygg? 

 Är det något som oroar dig? 

 När sov du bra senast? 

 Är du rädd för något/någon? 

 Var känner du dig trygg? 

 Hur känner du dig när du är trygg? 

 Var är du rädd? 

 Har någon gjort något mot dig som du inte tycker om? 

Efter samtal med föräldrar och barn enligt ovan ska en skyddsbedömning 

skyndsamt göras. På vilket sätt behöver föräldrar och barn hjälp och stöd på kort 

respektive på lång sikt? Det är viktigt att familjerättshandläggaren har ett nära 

samarbete både med aktuell handläggare på Barn- och familjeenheten och aktuell 

handläggare på Vuxenenheten. 

Umgänge 

En viktig och central fråga när det gäller umgänge mellan barn och förälder med 

våldsproblematik är att våldsutövaren tar ansvar för sina våldshandlingar. Förstår 

våldsutövaren att våldshandlingarna påverkar barnet? Har barnet fått upprättelse 

genom att den våldsutövande föräldern har talat om för barnet att det som skett är 

fel. Har barnet betts om förlåtelse? 

Inför ett eventuellt umgänge ska en riskbedömning och en säkerhetsplanering 

göras. Frågor som är viktiga att beakta är: 

 Hur mår barnet inför ett umgänge med den våldsutövande föräldern?  

 Vilka känslor har barnet?  

 Föreligger det behov av umgängesstöd för att trygga barnet känslomässigt? 

 Informera barnet om planeringen och ha täta uppföljningar. 
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Andra frågor som är viktiga att beakta när en planering av umgänge sker är: 

 Vad kan göra att ett umgänge ska ställas in? 

 Dag och tidpunkt ska vara noggrant förberett. Att inte hålla överenskommelser 

kan vara ett sätt att skada den andre föräldern eller barnet. 

 Vem hämtar och vem lämnar och var och på vilket sätt ska detta ske? Många 

allvarliga våldshändelser har skett vid hämtning och lämning. Ofta är det att 

föredra att det sker på en neutral plats helst med en tredje person som stöd. 

 Ska den andre föräldern ha telefonkontakt med barnet under umgänget? Vem 

ringer och i så fall när?  

 Hur ska föräldrarna kommunicera? 

 Ställningstaganden vid missbruk. Drogtester?  

 Vad blir konsekvenserna om överenskommelser bryts? 

 När kan/ska ett umgänge avbrytas? 

 Vilka möjligheter har barnet att själv avbryta umgänget? 

 Vilka rutiner gäller för ändring av umgänget? 

Att tillfälligt stoppa umgänge 

När uppgifter framkommer om våld, hot eller andra trakasserier ska det alltid 

göras en risk- och skyddsbedömning inför umgängen mellan barnet och den andre 

våldsutövaren. Om bedömningen görs att det skulle innebära en fara för barnet 

eller endera föräldern ska inte umgänge genomföras.  

Om en stämningsansökan har gjorts till Tingsrätten avseende enskild vårdnad är 

det juridiskt möjligt för en vårdnadshavare att hindra ett planerat umgänge om 

denne vårdnadshavare bedömer att det finns risk för att umgänget inte är för 

barnets bästa.  

I praktiken vet vi att det kan vara svårt eller till och med olämpligt för en förälder 

att göra sådana ställningstaganden. Föräldern kan själv vara utsatt och leva i 

rädsla för hot och våld av den andre vårdnadshavaren. Det kan också finnas en 

rädsla för att agerandet kan påverka kommande process i vårdnadsfrågan. 

Om bedömning görs att det föreligger akuta skyddsåtgärder avseende barnet i 

relation till båda vårdnadshavarna fattas beslut om omedelbart omhändertagande 

enligt 6 § LVU, Se separat flödesschema och rutin för LVU. 

Polisanmälan 

En viktig del av stödet från familjerättshandläggaren till den våldsutsatte är att 

informera denne om möjligheten att göra en polisanmälan. Det är dock viktigt att 

förklara att det inte finns något som helst krav att göra en polisanmälan utan att 

personen har rätt till stöd och hjälp oavsett polisanmälan eller inte.  

Socialtjänstens personal kan normalt inte göra polisanmälan om misshandel, 

kvinnofridskränkning, ofredande med mera. Det skulle vara sekretessbrott. För 

grövre brott finns undantag. Gällande brott mot barn finns sekretessbrytande 

bestämmelser för att möjliggöra polisanmälan (10 kap 20 § OSL), Se Riktlinje 

och rutin för polisanmälan vid brott. 

Ändring av umgänge, boende eller vårdnad  

Familjerättshandläggarna ska i det dagliga arbetet noggrant uppmärksamma de 

fall där en åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad eller umgänge och en ändring 

ska övervägas i tillräcklig omfattning.  
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Föräldrarnas inställning i frågan om vårdnadsöverflyttning ska inhämtas och det 

är viktigt att det i första hand är föräldrarna som nyttjar sin egen talesrätt. 

Familjerättshandläggaren ska informera respektive vårdnadshavare om att denne 

ska ta kontakt med advokat i syfte att göra en stämningsansökan avseende 

vårdnad, boende och umgänge till Tingsrätten. Om familjerättshandläggaren anser 

att det för barnets bästa är att en vårdnadsöverflyttning sker och, om en förälder 

inte utnyttjar sin talerätt, och någon ändring rörande barnets vårdnad eller 

umgänge inte kommer till stånd, ska en framställan om vårdnadsöverflyttning ske 

till Tingsrätten (5 kap. 2 § SoF, 6 kap. 7 eller 6 kap. 15 a §§ FB). 

Riktlinje och rutin för ekonomiskt bistånd vid vålds-
utsatthet 

Juridiska utgångspunkter 

Att någon är utsatt för våld eller andra övergrepp innebär inte att den vanliga 

biståndsprövningen kan sättas ur spel. Varje ärende ska så långt som möjligt 

handläggas enligt sedvanliga principer och rutiner.  

Det är dock viktigt att det i varje enskilt fall görs en helhetsbedömning, om 

hjälpbehovet bedöms bli kort- eller långvarigt, vad som kan anses skäligt samt 

vilka konsekvenser det kan få om den enskilde inte får det sökta biståndet 

(Socialstyrelsen 2011: Våld – En handbok om socialnämndens ansvar för 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, s. 96). 

Handlingar i en personakt bör avse endast en person (SOSFS 2006:5 4 kap. 6 § 

AR). Det är särskilt viktigt om det förekommer våld i familjen, för att kunna 

garantera en våldsutsatt kvinna säkerhet och integritet (Socialstyrelsen 2011: Våld 

– En handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som 

bevittnat våld, s. 96). 

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) ger exempel 

på när det kan finnas skäl att beräkna kostnader till en högre nivå än riksnormen. Det 

gäller till exempel vid tillfälligt höga kostnader på grund av att den enskilde utsätts 

för våld eller andra övergrepp eller när det finns ett behov av att omedelbart flytta till 

en ny eller dyrare bostad. Även när det gäller livsföring i övrigt kan det ibland finnas 

särskilda skäl för att bevilja bistånd, till exempel för hemutrustning. (Socialstyrelsen 

2013: Handbok Ekonomiskt bistånd, s. 25-26) 

En utgångspunkt vid prövningen av ekonomiskt bistånd är att alla inkomster och 

tillgångar räknas som gemensamma för makar, registrerade partner och sambor. 

Normalt ska den ena parten i ett par inte kunna få bistånd för egen del utan att den 

andres inkomster eller tillgångar beaktas.  

Om en person som utsätts för våld eller andra övergrepp ansöker om ekonomiskt 

bistånd hos socialtjänsten kan man i första hand försöka hjälpa honom eller henne 

att få ut pengar från den andra parten. Då kan personen som utsätts för våld eller 

andra övergrepp beviljas bistånd i väntan på att den andra parten bidrar med sin 

inkomst eller uppfyller de krav som nämnden ställer på honom eller henne. 

Om den andra parten vägrar att skjuta till pengar måste socialtjänsten göra en 

bedömning i det enskilda fallet. I vissa fall är det lämpligt att betrakta de 

gemensamma inkomsterna eller tillgångarna som fiktiva, om den biståndssökande 

inte kan förfoga över dem eller på annat sätt få tillgång till dem. (Socialstyrelsen 

2013: Handbok Ekonomiskt bistånd, s. 25-26) 
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Rutinens syfte och avgränsning 

Denna rutin syftar till att beskriva handläggningsprocessen för ekonomiskt 

bistånd avseende personer som är utsatta för våld i nära relationer. Den syftar 

även till att klargöra handläggningsprocessens avgränsning i relation till 

Vuxenenhetens utredning och handläggningsprocess kring den vuxna utsatta 

personen. Inte sällan får nämnden kännedom om ett ärende med en våldsutsatt 

person då denne akut söker försörjningsstöd vid ekonomienheten 

Ekonomiskt bistånd vid akut situation 

Denna rutin är applicerbar i situationer då den enskilde har ett akut behov av 

skydd och saknar egna medel eller att bedömning görs om att det är förknippat 

med allt för hög risk att använda sig av sina medel utifrån risken att röja skyddet. 

Bevilja livsmedels- och hygiennorm för uppskattad period tills behovet hinner 

utredas. Ta dock i beaktande att en högre livsmedelskostnad kan vara motiverad i 

de fall då boendet inte erbjuder självhushåll, eller där baslivsmedel helt saknas.  

Utöver livsmedels- och hygiennorm måste hänsyn därutöver tas till eventuella 

andra akuta kostnader som exempelvis resekostnader (Observera att längre resor 

enligt avtal ska bokas via upphandlad leverantör, dock får detta inte utgöra en risk 

för den våldsutsatte, varpå resenärens namn alltid ska registreras som sekretess-

markerad), behov av läkemedel, klädinköp, spädbarnsutrustning, mobiltelefon, 

inackordering av medföljande husdjur. 

Biståndet betalas ut via antingen: 

 Ett oregistrerat/anonymt ICA-kort (med vilket kontantuttag kan göras). 

 Rekvisitioner (kan inte användas utan legitimation och används bara som sista 

alternativ).  

 Kontantutbetalning. 

Observera att om kostnader för akut boende som är avgiftsbelagt (exempelvis 

kvinnojour, HVB-hem) beviljas inte detta på individen utan blir en kostnad för 

verksamheten. 

Handläggning och dokumentation 

Innan ärendet kan aktualiseras måste klientens personuppgifter och hushåll 

registreras i Procapita. Har klienten tidigare varit aktuell på Individ- och 

familjeförvaltningen finns denne redan som ett hushåll i systemet.  

Har den våldsutsatta delat hushåll med våldsutövaren (exempelvis föräldrar-barn, 

partner osv) är det av yttersta vikt att hushållet delas för att ej riskera att den 

våldsutsattas skydd röjs.  

Hushåll 

Om personen har ett pågående hushåll med våldsutövaren så måste hushållet 

delas, detta för att undvika att sekretessen röjs. Är båda parter aktuella i 

utredning/insats måste denna först avslutas, därefter delas hushållet och 

utredning/insats öppnas upp på respektive part. Var noga med att föra över 

eventuella barn i den våldsutsattas hushåll. 

Aktualisering 

Aktualiseringsorsak: Våld i nära relationer 

Förhandsbedömning 

Bakgrundsinformation till varför personen ansöker om ekonomiskt bistånd.  
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Alternativa förhandsbedömningar 

Utredning 

Socialstyrelsen uppger i handboken för våld i nära relationer att varje ärende så 

långt som möjligt ska handläggas utefter sedvanliga principer och rutiner, där 

huvudprincipen är att alla möjligheter till egenförsörjning ska vara uttömda innan 

beslut om ekonomiskt bistånd beviljas.   

I fall där det förekommer våld måste dock hänsyn tas till i vilken utsträckning den 

våldsutsatta faktiskt förfogar över tillgångar och inkomster och/eller det skulle 

innebära en risk för fara om den våldsutsatta använder befintliga medel (t.ex. 

uttagsnotering som röjer vistelseort).  

Utredningssamtal 

Utredningssamtal genomförs av handläggare på Ekonomienheten. 

Rutin för skyddande av personuppgifter 

Olika former av skyddade personuppgifter 

Det finns tre grader av skyddade personuppgifter; sekretessmarkering, 

kvarskrivning och fingerade uppgifter. 

Sekretessmarkering 

Är den lägsta graden av skyddade personuppgifter och fungerar som en 

varningssignal. Noggrann prövning ska göras innan personuppgifterna/adressen 

lämnas ut av folkbokföringen samt myndigheter. Sekretessmarkeringen aviseras 

från Skatteverket till andra myndigheter, och denna myndighet väljer sedan själv 

hur den ska hantera den sekretessmarkerades personuppgift i sina system.  

En sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess för skyddade 

uppgifter, vid en begäran om utlämnande av personuppgifter ska varje myndighet 

själv göra en sekretessbedömning. Individen ansöker själv om sekretessmarkering 

hos Skatteverket och behovet av sekretessmarkering bör styrkas med intyg av 

exempelvis polismyndighet eller socialtjänst.   

Det är viktigt att individen själv är medveten om vad sekretessmarkeringen 

betyder samt att absolut sekretess ej råder. Sekretessmarkeringen kvarstår 

vanligtvis under ett år men kan förlängas vid behov. Post kan förmedlas via 

Skatteverkets förmedlingscentral. 

Kvarskrivning 

Innebär att individens nya bostadsort och adress hålls hemlig, personen är fortsatt 

folk-bokförd på församlingen där han/hon tidigare varit bosatt. I folkbokföringen 

anges skattekontorets postadress som särskild adress vilket tillsammans med en 

markering om att personen har skyddade personuppgifter meddelas andra 

myndigheter. Individens post går till ett regionalt skattekontor där särskilda 

handläggare har tillgång till personens nya adress och vidarebefordrar denna till 

individiden. Kravet för att beviljas kvarskrivning är att det av särskilda skäl kan 

antas att personen blir utsatt för brott, förföljelser och/eller andra allvarliga 

trakasserier.  

Omständigheterna ska i princip motsvara de som gäller för meddelande om 

kontaktförbud enligt lagen. Post skickas via skatteverkets förmedlingscentral. 

Kvarskrivning kan beviljas i högst tre år i taget och förlängas om behov 

föreligger.  
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Fingerade personuppgifter 

Vid särskilt allvarliga hot kan individen ansöka om tillstånd att använda annan 

identitet, så kallat fingerade personuppgifter. Det innebär att individen får 

använda nytt namn och nytt personnummer. Ansökan om fingerade person-

uppgifter görs hos Rikskriminalpolisen som därefter fattar beslut om detta.  

Den nya identiteten registreras på sådant sätt att det inte framgår att det rör sig om 

fingerade personuppgifter. Kopplingen mellan den nya och den gamla identiteten 

finns enbart hos Rikspolisstyrelsen. När individen får fingerade personuppgifter 

tas individens gamla identitet samt personnummer bort ur folkbokföringsregistret, 

detta innebär att individen behöver flytta till ny hemlig ort. Individen kan få 

mycket stöd och hjälp via polisen i att hantera sin nya livssituation till följd av 

fingerade personuppgifter.    

Handläggning och dokumentation 

Dokument 

 Akten märks med personnummer och ”Skyddad personuppgift” istället för för- 

och efternamn, samt med färdigtryckt ”varningslapp” på framsidan. Det får 

inte finnas några som helst möjligheter att missa att personen har skyddade 

personuppgifter. 

 Akter ska förvaras i separata, låsta skåp med begränsad behörighet för tillträde. 

 Utse vilka personer på förvaltningen som har tillgång till aktvagnen/skåpet. 

 Akterna lämnas och hämtas genom någon av dessa personer. 

 Uthämtning av akter loggas av den som lämnat ut akten. 

 Minnesanteckningar ska uteslutande förvaras i akterna. 

 Undvik i största möjliga mån att använda personuppgifter i dokumenten 

Inhämtande av uppgifter från andra myndigheter 

 Ring och uppge din titel, dock ej namn eller geografisk arbetsplats.  

 Be att få tillsänt önskade handlingar som förmedlingsuppdrag.  

 Instruktioner ges om hur detta ska ske; Handlingarna ska läggas i kuvert med 

klientens personnummer. Detta kuvert försluts. På kuvertet skrivs även; ”denna 

handling ska förmedlas till den aktuella socialförvaltningen som 

förmedlingsuppdrag”. 

 Kuvertet läggs i ett ytterkuvert som adresseras till Sekretessgruppen, 

Skatteverket, 205 52 Malmö.  

 Ring Sekretessgruppen i Malmö för att meddela vilken socialtjänst 

handlingarna ska skickas till. Tel 010-574 71 10. 

IT 

 Registreras i Procapita enbart med personnummer. Förnamn: ”Skyddad” 

Efternamn: ”Personuppgift”.  

 Radera eventuellt tidigare adressuppgifter. 

 Dela hushåll om sådant tidigare registrerats. 

 Sekretessmarkera i rutan. 

 Begränsa tillhörighet i den mån det är möjligt. 

 Logg över vilka som haft tillträde till sekretessmarkerade uppgifter. 
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Utredningar 

 Innan du öppnar utredning, ta ställning till om denna bör göras av annan 

kommun än boendekommunen, t.ex. tidigare bostadskommun. Detta då 

utrednings-kommunen inte kan hållas hemlig och en röjning av nuvarande 

bostadsort skulle innebära fara för personerna. (se även rutinbeskrivning för 

partsinsyn gjord av barn- och familj). 

 Medvetet verka för en utredning fri från detaljer som kan röja personens 

vistelseort och identitet. 

Besök och kontakt med den enskilde 

Besök 

 Bedöm var besöket bäst kan ske, innebär det fara att personen kommer till 

individ- och familjeomsorgens lokaler? Vistas i väntrummet? Behövs en annan 

mötesplats? 

 Inte ropa upp med namn i väntrummet, säg istället; ”besök till [ditt namn]” 

 Inte notera namn i kalendern, skriv istället bara ”möte”. 

Posthantering 

Gör följande med den post som du vill att Skatteverkets postförmedlingsservice 

ska förmedla: 

 Det brev som ska förmedlas ska läggas i ett slutet kuvert. Kuvertet ska ha 

uppgift om avsändaradress så att Skatteverket kan returnera försändelsen om 

mottagaren inte kan nås. 

 På kuvertet ska du skriva mottagarens personnummer och, om möjligt, 

mottagarens fullständiga namn.  

 Du ska sedan lägga kuvertet i ett ytterkuvert som sänds till närmaste 

postförmedlingsadress:  

Skatteverket 

Förmedlingsuppdrag 

Box 2820 

403 20 GÖTEBORG 

Posten kommer att förmedlas till mottagaren oavsett var mottagaren bor.  

Telefonsamtal 

 Motring vid varje tillfälle och alla som ringer. 

 Om det är klienten själv som ringer, be om kodord. 

 Inte presentera sig eller kommunen vid inhämtande av uppgifter. Använd 

förmedling via skatteverkets sekretessgrupp. 

E-post 

 Kommunikation via e-post ska inte tillämpas i fråga om uppgifter som 

omfattas av sekretess, vare sig inom eller mellan myndigheter. 

 Ha alltid ett mycket restriktivt förhållningssätt till kommunikation via e-post, 

även om du kan anta att den sker med personen i fråga.  

Tolkar 

Använd i första hand telefontolk. 

Uppge vid bokningen att du inte vill att tolken ska känna till uppdragsgivaren och 

att du i första hand vill att samtalet sker via callcenter.  
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Överväg om du bör begära att få ett speciellt kön på tolken. 

Att tänka på under samtalet: 

Inled med att förklara för både tolk och klient att vi under samtalet kommer att 

undvika nämna namn, ort, geografiska platser eller annat som kan innebära en 

risk för personen.  

Om platstolk istället ska användas bokas denna via Transvoice, tel 040-23 02 05. 

Att tänka på: 

Möt upp tolken på neutral plats, lämna inte adressen till där den skyddade 

befinner sig. 

Tolksamtalet ska i sista hand ske där personen bor, men måste tas i övervägande 

om man riskerar att röja personen om annan lokal måste användas.  

Samverkan  

 Efterfråga att rutiner för handhavande av skyddade personuppgifter finns hos 

berörd samverkanspartner/uppdragstagare. 

 Remisser avidentifieras i den mån det är möjligt. 

 Bestäm hur kommunikation och överföring ska ske, t.ex. att aldrig skicka 

personuppgifter med post, använda sig av ett samordningsnummer vid kontakt. 

Övrigt 

Begränsa antalet som känner till ärendet 

Ta inte upp det i ”vanlig” handledning/samarbetsgrupp alternativt avidentifiera 

kraftigt. 

Skola/förskola 

Ansökan om förskoleplats ska ske så att personuppgifter inte röjs. 

Rådgivning 

Skatteverket har särskilda skyddshandläggare som med fördel kan rådfrågas. Ring 

tel 0771-567567 och fråga efter sekretessfunktionen på folkbokföringskontoret. 

Domstolsmål 

Kan lämnas in till valfri domstol. 

Riktlinje och rutin - hedersrelaterat våld 

Syfte 

Riktlinjen och rutinen läses som ett komplement till övriga riktlinjer och rutiner 

för hantering av ärenden med förekomst av våld i nära relationer. Riktlinjen och 

rutinen blir därmed kortfattad kring de utgångspunkter och åtgärder som är 

specifika för heders-relaterat våld. 

Juridiska utgångspunkter (SOSFS 2014:4) 

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. 
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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  

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. 

Metoder för riskbedömning och kartläggning hedersrelaterat våld 

Det är i detta sammanhang viktigt att belysa att FREDA Farlighetsbedömning 

ALDRIG kan användas vid misstanke om hedersrelaterat våld som ett underlag 

för en riskbedömning. FREDA kortfrågor kan möjligen ställas utan att summera 

utfallet, främst för att få en bild kring inom vilka områden våldet främst yttrar sig. 

Konsekvenser för den enskilde 

Unga personer, företrädelsevis flickor, kommer inte sällan i kontakt med social-

tjänsten när det finns en egen fruktan för sitt liv utifrån önskan om frigörelse från 

familjens kultur och sedvänjor. Att be om hjälp blir för den enskilde att likna vid 

att välja mellan att leva utan våld, att helt enkelt leva men att då välja ett liv där 

den enskilde står helt själv. 

Rutin för riskbedömning och skydd 

Kontakt med skyddspolis 

Så snart misstanke uppstår om att det utifrån kulturell bakgrund finns en risk för 

att våldsyttringarna är relaterade till kultur och heder kontaktas skyddspolis (se 

kontaktuppgifter). Skyddspolisen har den fördjupade kunskapen om tendensen till 

hedersrelaterat våld inom olika kulturer som socialtjänsten behöver för att kunna 

göra en välgrundad skyddsbedömning. Den mest optimala skyddsbedömningen 

sker med den enskilde, socialtjänst och skyddspolis gemensamt. Grad av skydd 

bedöms därmed också gemensamt utifrån en gemensam bedömning. 

Skyddsåtgärder 

Åtgärderna återspeglar i hög grad den bedömning som görs av socialtjänst och 

skyddspolis gemensamt. Har behov av skydd dock konstaterats föreligga utgörs 

aktuella åtgärder av Kvinnojour, tillfälligt boende i lägenhet i länet, familjehems-

placering eller skyddat boende HVB (för innehåll och handläggning, se riktlinjer 

och rutiner avseende insatser barn och unga, samt insatser för våldsutsatta vuxna). 

Om det rör sig om en minderårig individ ska nämnden som regel aktivt ta 

ställning till behov av beslut om att skydda såväl vistelseort som att begränsa 

umgänge i relation till båda vårdnadshavarna. 
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Myndighetsavdelningens VNR-grupp 

Nedanstående personer ingår i myndighetsavdelningens samordnande grupp 

avseende våld i nära relationer och representerar tillsammans också samtliga 

verksamhetsområden inom hela avdelningen. Det finns en god erfarenhet och 

kunskap kring våld i nära relationer hos dessa medarbetare och till samtliga kan 

du vända dig för rådgivning. Utifrån sina verksamhetsområden har de även en 

särskild kompetens vad gäller olika särskilt utsatta grupper. 

Vid kännedom om en vuxen som är utsatt för våld eller utövar våld i en nära 

relation kontaktar du i första hand Vuxenenheten. Om det finns barn i familjen 

där du vet eller misstänker att det förekommer våld i nära relationer vänder du dig 

i första hand till Barn och familj. 

När din misstanke eller kunskap om att våld förekommer mellan vuxna som har 

en annan kulturell bakgrund kan du vända dig särskilt till Integrationsenheten för 

råd och stöd. Om den som utövar våld eller är utsatt för våld har någon form av 

funktions-nedsättning eller är äldre kan med fördel den i VNR-gruppen som 

ansvarar för dessa frågor kontaktas: 

Vuxenenheten Linda Adolfsson, socialsekreterare:  0485-47 000 

 
Barn och familj Sara Ahlstedt, socialsekreterare:  0485-47 000 

 
Försörjningsstöd Camilla Berntsson, socialsekreterare:  0485-47 000 

 
Integrationsenheten Eventuellt någon vid boendena 

 
LSS/Äldreomsorg Lillemo Bennsäter, LSS-handläggare: 0485-47 000 

 
Personskyddspolis Sven Stensson  114 14 
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Flödesschema 
 

Vägar till kännedom. 

 Egen ansökan 

 Annan myndighet 

 Anhörig/närstående 

 Egen verksamhet 

Första mötet: 

Ge information 

FREDA kortfrågor 

(barn, ekonomi, situation, 

arbete, boende, akutlös-ning, 

funktionsnedsättning, ålder 

 

Samla VNR-gruppen 

Boka möte  

Var? 

Kontoret  

Bostaden 

Annan plats 

 

Erbjuda hjälp  

 

”Skälig levnadsnivå” 


