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Social- och arbetsmarknadsnämnden 

 
 

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck 2018 – 2020 

Beslutsunderlag 

 Beskrivning av arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld 
och förtryck som bakgrund till handlingsplan för åren 2018 – 2020 

 Förslag till Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck 2018 – 2020 

 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 6 december 2017 
  
Sammanfattning 
Våld i nära relation är ett samhällsproblem, folkhälsoproblem och ett allvarligt brott. 
För att bekämpa våld krävs samordnade insatser på olika nivåer i samhället. I januari 
2012 beslutades ”Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer på individ- 
och omsorgsförvaltningen 2013-2015” av nämnden. En uppföljning av 
handlingsplanen gjordes i juni 2014. Därefter har ingen ny handlingsplan tagits 
fram. Därför gav social- och arbetsmarknadsnämnden förvaltningen i uppdrag, i 
samband med verksamhetsplanen för 2017, att ta fram en handlingsplan mot våld i 
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtyck. Uppdraget slutredovisas genom 
föreliggande ärende.  

En nationell strategi för att nå jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra och för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har tagits 
fram av regeringen (SOU 2015:55). En regional strategi för att motverka våld i nära 
relationer har tagits fram av Operation Kvinnofrid. Ett prioriterat mål från 
kommunfullmäktige för att uppnå stadens vision 2030 är att öka tryggheten i 
hemmiljön. Människor som utsätts för våld i nära relationer ska få stöd.  
 
Målet med handlingsplanen är att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck ska uppmärksammas och identifieras i ett tidigt skede så att stöd och hjälp 
ska kunna erbjudas såväl vuxna och barn som utsätts för eller upplever våld i nära 
relation samt de som utövar våld. Syftet med handlingsplanen är att social- och 
arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra sina skyldigheter enligt socialtjänstlagen och 
att säkerställa att förvaltningens insatser är av god kvalitet och att verksamheten 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
Handlingsplanen föreslås gälla 2018 – 2020. 
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Förslag till beslut 

1. Förslag till handlingsplan för våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat 
våld och förtryck godkänns och ska gälla under åren 2018 – 2020.  

 

Helene Bengtsson  
förvaltningschef 
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