Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06
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Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck 2018 – 2020
Mål för handlingsplanen
Våld i nära relationer ska i tidigt skede uppmärksammas och identifieras 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.
Fokus ska ligga på målgrupperna:
 Barn som utsätts för eller upplever våld och deras familjer
 Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck
Delmål och aktiviteter
Delmål 1 – Tillgänglig information
Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att det ska finnas lättillgänglig
information om kommunens arbete med våld i nära relationer samt det stöd och
den hjälp som finns att få. Informationen ska rikta sig till alla medborgare i
Sundbybergs stad. Personer som är eller har varit våldsutsatta, personer som utövar
eller utövat våld eller är oroliga för att så ska komma att ske samt barn och unga
som lever med våld i nära relationer ska kunna hitta lättläst information på olika
språk om vilka resurser och verksamheter som finns inom kommunen,
kontaktuppgifter till samverkansparter samt till andra aktörer som kvinnojourer och
brottsofferjour.
Personal inom staden ska ha kunskap om och tillgång till aktuell information inom
området.
Aktivitet:

-

Aktuell information på stadens hemsida och på intranätet ska ses över och
revideras/uppdateras minst en gång per år.

Delmål 2 - Kartläggning/statistik och analys av insatser
Det saknas idag utarbetade former och tekniska lösningar för att skapa en enhetlig
bild av den reella omfattningen av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i
staden. De uppgifter som finns utgör inte sammantaget en kartläggning som kan
användas konstruktivt för uppföljningar.
Aktiviteter

-

Strukturerat arbete med att hitta fungerande former och tekniska lösningar
för att skapa en användbar statistik ska påbörjas under 2018. Arbetet med
detta på nationell och regional nivå ska följas kontinuerligt.
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-

Socialstyrelsens öppna jämförelser ska årligen följas upp och analyseras
tillsammans med övriga nordvästkommuner

Delmål 3 - Kompetens och kunskapsutveckling
All personal inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen som arbetar med
handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen ska ha grundläggande teoretiska
kunskaper inom området våld i nära relationer samt förmåga att kunna tillämpa
dessa kunskaper i praktiken. Inom varje avdelning/enhet ska det finnas en eller flera
personer som har fördjupade kunskaper inom området våld i nära relationer
(VINR)och hedersrelaterat våld. Dessa ska fungera som stöd till övriga
medarbetare.
Inom enheter så som mottagningen, enheten för ekonomiskt bistånd, myndighet
barn och ungdom samt barnskyddsteamet ska det finns tillräcklig kompetens för att
screena för våld med aktuellt screeningverktyg som t.ex.
-

Freda kortfrågor,
Signs of Safety
ASI (Addiction Severity Index) - en utredningsmetod för personer med
missbruk
Patriark - vägledning för bedömning och hantering av risk för
hedersrelaterat våld.m.m.

Förvaltningens kompetensutvecklingsplan ska innehålla relevant utbildning inom
området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld för samtliga berörda
medarbetare.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ha en person anställd för att samordna
frågor gällande relationsvåld. Relationsvåldssamordnaren ska arbeta strategiskt med
att förebygga våld, förbättra kvaliteten i stödet till våldsutsatta, våldsutövare samt
barn och unga som lever med våld i nära relationer.
Aktiviteter

-

Introduktionskurs i VINR (våld i nära relation) och Hedra (hedersrelaterat
våld) ska anordnas till personal som saknar denna kompetens minst en gång
per termin.

-

Screeningverktyg som Freda kortfrågor ska implementeras efter behov på
respektive enhet.

-

Implementeringsplanen för arbetet med Signs of Safety ska genomföras och
följas upp årligen.
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-

Antal screeningsamtal som genomförs med Freda, eller Signs of Safety ska
mätas på respektive enhet.

-

Varje enhetschef ansvarar för att det inom varje enhet finns en eller två
personer med fördjupad kompetens inom området VINR och
hedersrelaterat våld.

Delmål 4 - Insatser av god kvalitet till våldsutsatta och våldsutövare
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska tillhandahålla adekvat stöd till de som
utsätts för våld, våldsutövare samt barn som upplevt våld i nära relationer. Ansvarig
personal ska kontinuerligt uppdatera sig om aktuell forskning på området för kunna
utveckla stödet på bästa sätt.
Aktiviteter

-

Tillhandahålla adekvat stöd och behandling till våldsutsatta och
våldsutövare.
Erbjuda stöd bl.a. i form av Trappansamtal till barn som upplevt våld då det
bedöms lämpligt.

Delmål 5 - Samverkan och samordning internt
För att uppnå handlingsplanens mål behöver arbetet med målgruppen präglas av ett
helhetsperspektiv med individen i centrum där alla berörda aktörer tar sitt ansvar
och agerar utifrån sin kunskap och sitt uppdrag.
Aktiviteter

-

En intern samverkansgrupp med representanter från förvaltningens olika
avdelningar ska träffas minst sex gånger per år för informationsutbyte,
dialog och planering för att åstadkomma kompetens- och
verksamhetsutveckling inom området.

-

Förutsättningar för att skapa ett relationsvåldsteam på myndighetsavdelningen är under utredning. Teamet föreslås bestå av socialsekreterare
som är specialiserade på att utreda, följa upp och förebygga våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld.

-

På förvaltningen bör stödsamtal erbjudas både våldsutsatta och våldsutövare
även fortsättningsvis. Men ett tydligare fokus på barnen bör utvecklas. En
del i detta fokus är att samtalsstödet för vuxna utsatta och utövare
organiseras under barnskyddsteamet vilket lägger en bra grund för att
snabbt få in adekvat stöd när det uppmärksammas att våld förekommer i
familjer.
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Delmål 6 – Samverkan externt
Social- och arbetsmarknadsnämnden har i arbetet med de aktuella målgrupperna ett
ansvar för att samordna och hålla ihop olika aktörers insatser så att den
hjälpsökande ska få rätt insats.

Aktiviteter

-

Samverkan ska ske med:
Relationsvåldscentrum (RVC)
Verksamhet bestående av två socionomer som i nära samverkan med polis
och åklagarmyndighet i västerort erbjuder stöd under rättsprocessen till
personer utsatta för våld i nära relation. Samverkan ska fortgå enligt gällande
avtal.
Kvinnojouren i Sundbyberg
Samarbetet mellan social- och arbetsmarknadsnämnden och kvinnojouren i
Sundbyberg ska utvecklas. Detta ska ske genom regelbundna möten för att
skapa samsyn och kunna komplettera varandra i syfte att optimalt använda
befintliga resurser och utveckla nya insatser för målgruppen.
Origo
Kunskapscenter för frågor rörande hedersrelaterat våld. Origo arbetar
operativt med unga personer som är utsatta för hedersrelaterat våld samt
stöttar och kompetensutvecklar professionella som arbetar med dessa
ungdomar. Samarbetet ska fortgå enligt avtal.
Barnahus
Barnahus är en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara
utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Syftet är att
barnet ska få berätta sin historia på en plats och inte slussas runt mellan
olika myndigheter och upprepa sin historia för flera personer.
Brottsofferjouren
Brottsofferjouren i Västerort ger olika former av stöd och hjälp till personer
som utsatts för brott. Samarbete ska fortgå enligt skriftlig överenskommelse.
Nätverk VINR
Samverkan mellan relationsvåldssamordnare i åtta nordvästkommuner med
syfte att utveckla arbetet med våld i nära relation ska fortsätta.
Regionalt nätverk
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Länsövergripande samverkan som syftar till kompetensutveckling och
strategisk samordning vad gäller våld i nära relation. Länsstyrelsen i
Stockholm är sammankallande.
Delmål 7 - Samverkan i staden
Våld av olika slag förekommer inom alla områden i samhället. För att lyckas med
våldsförebyggande arbete krävs organiserade, strategiska insatser inom olika
verksamhetsområden. En bättre kommunal samordning av förebyggande insatser
kan minska problemen med våldsbeteende på sikt.
Aktiviteter

-

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska initiera och delta i ett
strukturerat strategiskt kommunövergripande samarbete kring
våldsprevention och våld i nära relationer med övriga förvaltningar i staden.

-

Kunskap om hur former för hedersrelaterat våld kan förekomma och hur
insatser kan utformas för att förebygga och åtgärda denna typ av våld ska
utvecklas. Detta kan ske genom utbildningsinsatser och genom strukturerat
samarbete.
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Delmål och aktivitetslista
Delmål 1 – Tillgänglig information
Aktivitet
Aktuell information på stadens hemsida och intranät
ska ses över och revideras.

Tidsperiod
Årligen i maj och vid
behov

Delmål 2 – Kartläggning/statistik och analys av insatser
Aktivitet
Tidsperiod
Ta fram tekniska lösningar för att skapa en användbar Plan ska tas fram och
statistik. Arbetet med detta på nationell och regional
implementeras under
nivå ska följas kontinuerligt.
2018
Socialstyrelsens öppna jämförelser ska följas upp och
Årligen
analyseras tillsammans med övriga nordvästkommuner.
Delmål 3 - Kompetens och kunskapsutveckling
Aktiviteter
Introduktionskurs i VINR (våld i nära relation) och
Hedra (hedersrelaterat våld) ska anordnas till personal
som saknar denna kompetens.
Screeningverktyg som Freda kortfrågor ska
implementeras efter behov på respektive enhet.
Implementeringsplanen för arbetet med Signs of Safety
ska genomföras och följas upp.
Antal screeningsamtal som genomförs med Freda, eller
Signs of Safety ska mätas på respektive enhet.
Varje enhetschef ansvarar för att det inom respektive
enhet finns en eller två personer med fördjupad
kompetens inom området VINR och hedersrelaterat
våld.

Tidsperiod
Varje termin
Plan läggs upp våren
2018
Årligen
Plan läggs upp våren
2018
Kontinuerligt

Delmål 4 - Insatser av god kvalitet till våldsutsatta och våldsutövare
Aktiviteter
Tidsperiod
Tillhandahålla adekvat stöd och behandling till
Kontinuerligt
våldsutsatta och våldsutövare.
Erbjuda stöd bl.a. i form av Trappansamtal till barn
Kontinuerligt
som upplevt våld då det bedöms lämpligt.
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Delmål 5 - Samverkan och samordning internt
Aktiviteter

En intern samverkansgrupp med representanter från
förvaltningens olika avdelningar ska träffas regelbundet
för informations-utbyte, dialog och planering för
kompetens- och verksamhetsutveckling inom området.
Förutsättningar för ett relationsvåldsteam på
myndighetsavdelningen utreds.
Stöd till våldsutsatta och våldsutövare ska erbjudas. Ett
tydligare fokus på barnen bör utvecklas. En del i detta
är att stöd till utsatta vuxna och barn samt utövare
organiseras inom förvaltningens barnskyddsteam.
Delmål 6 - Samverkan med externa aktörer
Aktiviteter/samverkan ska ske med;
Relationsvåldscentrum (RVC)
Kvinnojouren i Sundbyberg
Brottsofferjouren
Origo är ett myndighetsgemensamt resurscentrum
som har fokus på ungdomar som lever i en
hederskontext
Barnahus
Nätverk med övriga nordvästkommuner i VINR
Regionalt nätverk med Länsstyrelsen i Stockholm
Delmål 7 - Samverkan i staden
Aktiviteter
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska initiera
och delta i ett strukturerat strategiskt kommunövergripande samarbete kring våldsprevention och
våld i nära relationer med övriga förvaltningar i
staden.
Kunskap om hur former för hedersrelaterat våld kan
förekomma och hur insatser kan utformas för att
förebygga och åtgärda denna typ av våld ska
utvecklas. Detta kan ske genom utbildningsinsatser
och genom strukturerat samarbete.

Tidsperiod
Minst sex ggr/år

Utredning pågår och ska
vara klar under våren 2018

Från och med januari
2018

Tidsperiod
Kontinuerligt enligt avtal
Kontinuerligt
Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse
Kontinuerligt
Kontinuerligt

Tidsperiod
Kontinuerligt från och
med 2018

Kontinuerligt i form av
samverkan och
utbildningsinsatser
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