
 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Emma Majlöv Modig,  
emma.majlov-modig@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-28 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 4 april 2019 klockan 13:00 i 

Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2019-000089  

 

3.  Projekt tidiga insatser 

Dnr 2018-000355  

 

4.  Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 

2019 

Dnr 2019-000063  

 

5.  Åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Dnr 2019-000090  

 

6.  Uppdrag avseende redovisning av ökade 

kostnader försörjningsstöd 

Dnr 2019-000091  

 

7.  Återrapportering av åtgärdsplanens 

kostnadseffekter 

Dnr 2018-000268  

 

8.  Uppföljning av Fixartjänst 

Dnr 2016-000468  

 

9.  Granskning av intern kontroll 

Dnr 2019-000070  

 

10.  Information om placeringar - nytt arbetssätt 

och statistik 

Dnr 2019-000094  
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Ärende Anteckningar 

11.  Information om kartläggning av arbete med 

kvinnofrid 

Dnr 2019-000095  

 

12.  Information om genomlysning av 

resursfördelningssystemet 

Dnr 2019-000096  

 

13.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2019-000018  

 

14.  Meddelanden till socialnämnden 

Dnr 2019-000019  

 

15.  Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

  

Handlingar lämnas på sammanträdet 

 

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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Projekt tidiga insatser 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet tidiga insatser har nu pågått i mer än ett år. Vi vill nu redovisa hur 

arbetet med tidiga insatser har gått och fortgår.  I Bilaga ”Information tidiga 

insatser delrapport” beskrivs hur vi jobbade med en kartläggning och kom 

fram till ett förslag under våren. Den ger också en beskrivning av höstens 

dilemman som förde oss fram till att fokusera på de tidigaste åldrarna. Jag 

är placerad på familjecentralen i Åseda tillsammans med en 

specialpedagog.  

Specialpedagogens fokus är att stötta förskolor och mitt uppdrag är att 

skapa stöd till föräldrar i form av föräldrautbildningar, föräldrasamtal och 

samarbete med öppna förskolan.  

Bilaga. ”Tidiga insatser” innefattar förslaget som utarbetades våren 2018.     

Underlag 

Tjänsteskrivelse Daniel Bergman, projektledare Tidiga insatser, 2019-03-26  

Bilaga. Information tidiga insatser delrapport  

Bilaga. Tidiga insatser 2018-09-24   

 

 

 

Projektledare Tidiga insatser  

Daniel Bergman 
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Åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram och 

redovisa åtgärdplan för att uppnå ett resultat inom nämndens 

budgetram för året till socialnämndens sammanträde i maj 2019. 

2. Socialnämnden begär härmed kommunstyrelsen om anstånd att 

inkomma med åtgärdsplanen tills den 20 maj 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 mars 2019, § 35, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 

redovisa åtgärdsplan för att uppnå ett resultat inom nämnden budgetram 

för året till kommunstyrelsens sammanträde i maj. 

 

Prognosen för årets resultat är negativt med 6,2 miljoner kronor sämre än 

budgeterat. Inom socialnämnden är det fortsatt höga kostnader inom 

äldreomsorgen, förväntat underskott 3,8 miljoner kronor. Kostnader för 

försörjningsstöd har ökat och genererar ett underkott på 2 miljoner kronor. 

Inom hälso- och sjukvård är det högre personalkostnader än budgeterat, ett 

underskott på 500 tusen kronor.  

 

Då kommunstyrelsens har sammanträde 7 maj och socialnämndens 

sammanträde är 9 maj behöver socialnämnden begära om anstånd att 

inkomma med åtgärdsplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-03-27  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-12 § 35  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Uppdrag avseende redovisning av ökade kostnader 
försörjningsstöd 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att till 

socialnämndens sammanträde i maj 2019 ta fram och redovisa 

bakomliggande orsaker till de ökande kostnaderna för 

försörjningsstöd. 

2. Socialnämnden begär härmed kommunstyrelsen om anstånd att 

inkomma med redovisning av bakomliggande orsaker till de ökande 

kostnaderna för försörjningsstöd tills den 20 maj.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 mars 2019, § 35, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 

till kommunstyrelsens sammanträde i maj redovisa anledning till ökade 

kostnader för försörjningsstöd. 

Prognosen för årets resultat är negativt med 6,2 miljoner kronor sämre än 

budgeterat. Kostnader för försörjningsstöd har ökat och genererar ett 

underkott på 2 miljoner kronor.  

Då kommunstyrelsen har sammanträde 7 maj och socialnämndens 

sammanträde är 9 maj behöver socialnämnden begära om anstånd att 

inkomma med redovisning av bakomliggande orsaker till de ökande 

kostnaderna för försörjningsstöd.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-03-27  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-12 § 35  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen   

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen  

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 mars 2018, § 28, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 

redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå ett nollresultat i 

förhållande till budget 2018.  

Uppdraget var att återkomma till kommunstyrelsen sista april 2018. Den 10 

april 2018, § 47 upphävde kommunstyrelsen uppdraget, § 28/2018, och 

uppdrog socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 

juni 2018  inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden 

har vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018.  

I och med beslutet från kommunstyrelsen § 47/2018 gav socialnämnden 

socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med 

förslag på förvaltningsövergripande kostnadseffektiviseringar till 

socialnämndens sammanträde i juni 2018.   

På socialnämndens sammanträde den 7 juni 2018, presenterade 

socialförvaltningen en åtgärdsplan som antogs av socialnämnden, § 84/2018. 

I beslutet gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag återrapportera 

åtgärdplanens kostnadseffekter månatligen.  

I åtgärdsplanen återges status på varje åtgärdsområdes. De åtgärdsområden 

som har påbörjats/redovisas i mars är:  

 Omstrukturering äldreomsorgen, månatlig statistikredovisning, 

redovisning resursfördelningssystem  

 Statistik gällande individ- och familjeomsorgon, gällande 

placeringar.  

 Redovisning åtgärdsplan för budget i balans på avdelning- och 

enhetsnivå. Följande verksamheter redovisas utifrån första kvartalet 

ett negativ utfall  

 Avdelningen Individ- och familjeomsorgen  

 Avdelningen Hälso- och sjukvård  

 Lingården  

 Storgården    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-03-27 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter, 2019-03-27  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Uppföljning av Fixartjänst 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens 

arbetsmarknadsenhet tar över verksamheten för Fixartjänsts och att tjänsten 

implementeras permanent i ordinarie verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden inrättade den 8 december 2016, § 174, fixartjänst i 

projektform under perioden 2016-12-15 till och med 2018-03-31 och har 

därefter fortsatt.   

Det är en överenskommelse med kommunsstyrelsens arbetsmarknadsenhet, 

Uppjobb, att erbjuda fixartjänster. Tjänsterna innebär att personer som är 67 

år eller äldre och bor i Uppvidinge kommun kan få hjälp med praktiska 

saker i sitt hem.   

Uppföljning av fixartjänsten ska ha skett i augusti 2017 samt februari 2018. 

Uppföljningen har genomförts i samverkan med kommunstyrelsens 

arbetsmarknadsenhet. Socialförvaltningen har inte erhållit den statistik som 

behövs för att återrapportera ärendet i februari 2018.  

Inga klagomål från målgruppen har inkommit och man överlag är nöjd med 

tjänsten. En positiv effekt av tjänsten är att personal vid några tillfällen 

stannat kvar ett tag på grund av sociala önskemål (max 15 min) och då fått 

nya uppdrag.   

Det har under det senaste året varit främst gardinupphängning, 

glödlampsbyte och flytt av utemöbler. Punkten övrigt avser uppdrag som 

ofta är kopplat till utemöbler och upphängning av tavlor och lampor.    

De orter med flest uppdrag har varit Åseda, Fröseke/Alstermo och 

Klavreström/Norrhult.        

Önskemål från målgruppen är att det finns behov av att bära in ved/pellets 

men även teknisk support avseende IT, telefoni och TV. Det senare har 

meddelats till olika studieförbund.  

Ekonomiska konsekvenser  

Fixartjänsten finansieras av kommunsstyrelsens arbetsmarkandsenhet,  

Uppjobb, enligt överenskommelse.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef och 

socialförvaltningschef, 2019-03-27  
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Rapportering Fixartjänst avseende år 2018 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Arbetsmarknadsenheten 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Chef samhällsserviceförvaltningen Chef socialförvaltningen 

Patrik Ivarsson  Annie-Lie Jarhult 

 



  2019-02-28 

 

 

 

      SN 2016-468 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Fixartjänst 2018 
 
 
 
Under 2018 var det totalt 97 personer som anlitade arbetsmarknadsenhetens fixartjänst. 
Könsfördelningen har varit 76 kvinnor och 21 män.  
 
Fördelat på orter blir det: 
 
34 st i Åseda  
18 st i Klavreström / Norrhult 
27 st i Fröseke / Alstermo  
10 st i Älghult 
5 st i Nottebäck 
3 st i Lenhovda 
 
 
De bokade uppdrag (Vid besöket ofta ännu fler) som vi fått har varit: 
 
32 st byte av gardin 
13 st flytta möbler 
8 st bära kartong 
22 st byta lampa/lysrör 
16 st trädgårdsmöbler  
29 st övrigt 
6 st hänga tavlor 
2 st sätta upp stege  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Arbetsmarknadsenheten  
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Granskning av intern kontroll 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att till socialnämndens 

sammanträde i maj 2019 redovisa åtgärder för de påpekanden som görs i 

revisionsrapportens revisionella bedömning.  

Sammanfattning av ärendet 

PwC har granskat kommunstyrelsen och nämndernas arbete med den 

interna kontrollen på uppdrag av revisorerna. Revisonsrapporten 

Granskning av intern kontroll, februari 2019, redovisar gjorda iakttagelser och 

en revisionell bedömning. 

Revisorerna beslutade vid sammanträde den 18 februari att överlämna 

rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna samt för kännedom till 

kommunfullmäktiges presidium. 

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden 

senast den 20 maj 2019 där styrelsen och nämnderna redovisar vad de avser 

att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 

bedömningen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-03-27 

Revisionsrapport granskning av intern kontroll, februari 2019  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Information om kartläggning av arbete med kvinnofrid 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2018 fattade ledningsgruppen för samordning av länets hälso- 

och sjukvård och socialtjänst ett beslut om att ansöka om medel från SKL:s 

kvinnofridssatsning 2018-2020. I satsningen ingår förstärkt arbete mot: 

mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och 

förtryck, könsstympning och tvångsäktenskap. Satsningen omfattar fem 

treåriga mål där det har beslutades att fokus på arbetet ska ligga på de två 

första; stärkt samverkan och systematisk uppföljning och analys.   

Institutet för lokal och regional demokratigenom har utifrån detta gjort en 

kartläggning över hur det ser ut i länet för att få underlag till det fortsatta 

arbetet. Kartläggningen har gjorts genom intervjuer och enkäter. 

Kartläggningen visar på att Uppvidinge har en del att arbeta med inom 

området våld i nära relationer men att vi inte på något sätt sticker ut i länet.    

Sammantaget visar kartläggningen att det finns både brister och en stor 

utvecklingspotential inom området hos både länets kommuner och hälso- 

och sjukvården. Kartläggningen visar också att det finns intresse för och 

önskemål om utveckling. En slutsats är att SKL:s kvinnofridssatsning ger 

länets olika aktörer en god möjlighet att intensifiera arbetet inom områdena 

samverkan och systematisk uppföljning.     

Underlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2019-03-27 

”Kartläggning av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner och inom hälso- och 

sjukvården i Kronobergs län”, framtagen av Institutet för lokal och regional 

demokrati.    

 

 

Socialt ansvarig samordnare 

Annie Ingelskog 
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SKL:s KVINNOFRIDSATSNING 2018–2020 

“Kartläggning av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner och 

inom hälso- och sjukvården i Kronobergs län ” 
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2019 
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INSTITUTET FÖR LOKAL OCH 

REGIONAL DEMOKRATI  

Rapportens författare: 
Annika Ström 
 

Videum Science Park 
351 96 VÄXJÖ 
 

info@idvxo.se 
www.idvxo.se 
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Förkortningar 

 

APT – arbetsplatsträff 

BVC – Barnavårdscentral 

HRV – hedersrelaterat våld och förtryck 

IVO – Inspektionen för vård och omsorg 

MVC – Mödravårdscentral 

NCK – Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete 

SU – systematisk uppföljning 

VINR – våld i nära relationer 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning……………………………………………………………..... 5 

 Bakgrund ……………………………………………………………….. 5 

 Intervjuer och enkät som metod...…………………………………... 7 

   

2 Resultat………………………………………………………………… 8 

 Resultat för kommunerna…………...………………………………. 8 

 Tillgänglighet och överenskommelser om samverkan…………… 9 

 Kompetensutveckling…………………………………………………. 11 

 Rutiner vid indikationer på våld……………………………………. 12 

 Stödsamtal och skyddat boende…………………………………….. 14 

 Standardiserade bedömningsmetoder……………………………… 15 

 Systematisk uppföljning……………………………………………… 16 

 Trygghet och säkerhet………………………………………………… 17 

 Utmaningar……………………………………………………….……. 18 

 Regionalt stöd....…..…………………………………………………... 20 

 Samverkan – ett av kvinnofridssatsningens målområden........... 21 

 Systematisk uppföljning – en stor utmaning.…………………….. 22 

 Utbildning – ett område som många lyfter………………………... 22 

 Resultat för Hälso- och sjukvården….……………………………… 23 

 Familjeombud………………………………………………………….. 23 

 Handlingsplan och lokala arbetsrutiner…………………………… 23 

 Kompetensutveckling…………………………………………………. 24 

 Kunskap om samverkansparter…………………………………….. 25 

 Identifierade behov för att stärka kunskapen…………………….. 25 

 Samverkan....................................................................................... 26 

 Systematisk uppföljning ……………………………………………... 27 

   

3 Sammanfattning……………….……………………………………. 28 

 Resultat för kommunerna……………………………………………. 28 

 Resultat för Hälso- och sjukvården…………………………………. 30 

 Slutligen………………………………………………………………… 31 

   

   

 Bilaga 1 – Intervjuade personer från länets kommuner  

 Bilaga 2 – Enkätfrågor till verksamhetschefer i Region     

                  Kronoberg kring arbetet med våldsutsatthet 

 

   

 



5 

 

1 Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till uppdraget samt metod 

för genomförandet.  

 

Bakgrund 

Under våren 2018 fattade ledningsgruppen för samordning av länets 

hälso- och sjukvård och socialtjänst ett beslut om att ansöka om medel 

från SKL:s kvinnofridssatsning1 2018–2020. I satsningen ingår 

förstärkt arbete mot:  

• Mäns våld mot kvinnor 

• Våld i nära relationer 

• Hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och 

tvångsäktenskap 

 

Det långsiktiga målet är att kapaciteten, förmågan och kunskapen ska 

ha ökat och stärkts hos SKL och hos medlemmarna i frågor som rör 

kvinnofrid. Därmed ska kvinnofridssatsningen ha bidragit till ett bättre 

och mer utvecklat stöd till våldsutsatta och till bättre förutsättningar 

att etablera våldsförebyggande insatser i enlighet med den nationella 

strategin.2 

Satsningen omfattar fem treåriga mål:  

1. Samverkan i enlighet med nationella strategin för att förebygga 

och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

2. Systematisk uppföljning och analys av kvinnofridsarbetets 

kvalitet och resultat.   

3. Socialtjänstens arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och 

barn och beteendeförändrande insatser till våldsutövare. 

4. Hälso-och sjukvårdens arbete med tidig upptäckt, behandling för 

våldsutsatta kvinnor och barn och beteendeförändrande insatser 

till våldsutövare. 

5. Genusförändrande våldsförebyggande arbete med fokus på 

förskola och skola. 

                                                

1 Kvinnofrid innefattar olika typer av våld såsom mäns våld, mäns våld mot kvinnor, 

våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.  

2 Jenny Norén, Bilaga 1 till SKL:s kvinnofridssatsning 2018–2020  
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Satsningen är en förstärkning av de regionala stödstrukturerna, RSS, 

och innebär utökade personella resurser i varje regional stödstruktur 

motsvarande en halvtidsanställning inom kvinnofridsområdet. Syftet är 

att utveckla kunskap och kapacitet inom RSS i frågor som rör 

kvinnofrid och att stödja kunskapsutveckling och kunskapsspridning i 

kommunerna och landsting/region samt samverkan mellan aktörer i 

länet.  

Förstärkningen av RSS ska komplettera och förstärka redan pågående 

arbete, inte ”konkurrera” eller löpa parallellt. Samverkan är 

grundläggande. 

Förstärkningen ska inte heller, inom RSS, konkurrera ut redan 

pågående prioriteringar och arbete. 

Länsstyrelserna har utvecklingsledare som tillhandahåller 

kompetensstöd på området till kommuner och ideella sedan många år 

tillbaka. Detta uppdrag kommer fortsätta framåt utifrån politiska 

ställningstaganden i nationella strategin. 

Ledningsgruppen beslutade att fokus för arbetet skulle ligga på de två 

första målen av de fem, vilka är obligatoriska att arbeta med. Fokus för 

arbetet är därför: 

• stärkt samverkan (nationellt, regionalt och lokalt)  

• systematisk uppföljning och analys av kvinnofridsarbetets 

kvalitet och resultat (nationellt, regionalt och lokalt) 
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Intervjuer och enkät som metod 

Ett första steg i arbetet var att ta reda på läget i länet gällande 

frågorna i fokus för att på så sätt få ett underlag till hur det fortsatta 

arbetet skulle gestalta sig. Institutet för lokal och Regional Demokrati 

anlitades för att genomföra detta arbete.  

Under hösten 2018 genomfördes intervjuer med alla åtta kommuners 

socialchefer samt handläggare med ansvar för kvinnofridsfrågorna 

(bilaga 1), samt en enkät skickades till 60 verksamhetschefer i Hälso- 

och sjukvården (bilaga 2). 

Utgångspunkt för intervjuerna i kommunerna var det inrapporterade 

resultatet för varje kommun till Socialstyrelsens öppna jämförelser 

20183. Utöver detta har frågor ställts kring vilka utmaningar 

kommunerna ser inom kvinnofridsområdet samt vilket stöd som önskas 

från kvinnofridssatsningen. Dessutom ställdes det specifika frågor 

kring Hedersrelaterat våld och förtryck för att bidra till arbetet med att 

skapa ett resurscentrum i länet inom hedersrelaterat våld och förtryck. 

Under hela arbetet har samverkan förekommit med Länsstyrelsens 

samordnare för kvinnofridsfrågor som har deltagit på möten inför 

kartläggningen samt även tagit del av resultatet både på enskilda 

möten och genom större presentationer.  

För att få en bild av läget inom hälso- och sjukvården gällande 

arbetet med mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld skickades en webbenkät ut till 60 

verksamhetschefer på klinik- och vårdcentrals-/folktandvårdsnivå. 

Tiden medgav inte att genomföra enskilda intervjuer med alla 60 

verksamhetschefer. 42 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 70 

procent. Bortfallet var främst från Primärvårds- och rehab-centrum, 

Kirurgi- kvinno- och barncentrum samt Medicin- och akutcentrum. Vad 

gäller hälso- och sjukvården så rapporterar de inte in i öppna 

jämförelser och därför kunde inte dessa användas som utgångspunkt. 

Frågorna handlade om familjeombud4, kännedom om handlingsplan vid 

misstanke om våld i nära relationer, om lokala rutiner har tagits fram 

samt fråga kring samverkan och önskan om eventuellt stöd i arbetet.  

En sammanfattning av resultaten med fokus på samverkan och 

systematisk uppföljning har lämnats till ledningsgruppen. Denna 

längre rapport redovisar samtliga resultat från intervjuer och enkäter.  

                                                

3 https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-8 

4 Familjeombud är en resursperson som stödjer den egna verksamheten i frågor 

rörande barn som far illa, våld i nära relationer samt barn som närstående. 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-8
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-8
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-8
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2 Resultat 

I detta kapitel redovisas först resultatet från intervjuerna i kommunerna 

och sedan resultatet för enkäten till Hälso- och sjukvården.  

 

Resultat för kommunerna 

Resultatet av de åtta intervjuerna med företrädare för länets 

kommuner ger ingen entydig bild av utmaningar i kommunernas 

kvinnofridsarbete. Många av utmaningarna ligger på lokal nivå och i en 

lokal kontext.  

Det är olika i varje kommun hur enkäten kring öppna jämförelser 

besvaras. Ibland är det en person som besvarar enkäten, ibland flera. 

Många menar att enkäten ofta besvaras under tidspress och att svaren 

blir avhängiga om respondenten/erna själva har svaren eller om de har 

inhämtat dem från andra delar inom organisationen. Vissa av frågorna 

är väldigt snäva där det handlar om att något ska var gjort inom en 

specificerad tidsram. Har åtgärden gjorts precis före tidsramen blir 

svaret nej. Det är därför viktigt att titta närmare på varför vissa svar 

har givits eftersom det kan vara missvisande att enbart titta på 

resultatet i den öppna jämförelsen och färgerna i tabellerna.  

På följande sidor redovisas resultatet övergripande kring de frågor som 

ställs i öppna jämförelser utifrån det som rapporterades in 2018. Först 

kommer en tabell på de frågor och resultat som redovisas kring, vilken 

därefter kommenteras utifrån det som framkommit i intervjuerna.  

Frågorna i öppna jämförelser har främst använts som en ingång till att 

tala om frågan. Öppna jämförelser innehåller frågor och områden som 

nationellt anses vara viktiga när det kommer till arbetet med våld i 

nära relationer. De var därför en god utgångspunkt för samtal kring 

kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer 

samt hedersrelaterat våld och förtryck.   
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Tillgänglighet och överenskommelser om samverkan 

                                                                                                                                                                                                                                     
                    
Kommun 

TILLGÄNG
-LIGHET 

HELHETSSYN OCH SAMORDNING 

Tillgänglig
-het 
utanför 
kontorstid 

Extern samverkan i enskilda ärenden 

Socialjour 
med 
socionom
er alla 
dagar hela 
dygnet 

Aktuell överenskommelse om samverkan mellan                              
Våld i nära relationer och: 

primär
-vård 

vuxen-
psykiatri 

akut- 
mottag-
ningar 

ungdoms-
mottag-
ningar 

polisen 
kvinno-
jourer 

Alvesta JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Lessebo JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Ljungby JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Markaryd JA JA JA JA JA JA JA 

Tingsryd JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Uppvidinge JA JA JA JA NEJ JA JA 

Växjö JA JA JA JA JA NEJ JA 

Älmhult JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Tabell 1: Resultat från öppna jämförelser 2018 

 

Samtliga kommuner uppger att de har tillgång till socialjour med 

socionomer alla dagar hela dygnet. Tingsryd använder sig av Värnamos 

socialjour vid vissa tidpunkter.  

 

Enligt Region Kronoberg så finns det ingen aktuell 

överenskommelse om samverkan mellan primärvård, vuxen-

psykiatri, akutmottagningar och ungdomsmottagningar. Att vissa 

kommuner har svarat ja på detta kan bero på att det kan ha blandats 

ihop med att Region Kronobergs handlingsplan skickades ut på remiss. 

Åsikterna är överlag att det inte finns något behov av en sådan 

överenskommelse, risken är att det blir en ”hyllvärmare”. Det skulle 

vara svårt att utforma en länsövergripande överenskommelse eftersom 

karaktären på ärendena kan variera stort. Någon hänvisar till att 

överenskommelsen med Familjefrid Kronoberg täcker allt. Andra är 

mer osäkra på om så är fallet. Ett förslag som ges är att det borde 

finnas kontaktvägar in i vården som till exempel ett nummer att ringa, 

främst till primärvården och akuten5.  

                                                

5 Länsstyrelsen har informationsmaterial om vem som gör vad.  
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Det finns ingen överenskommelse inom våldsområdet med 

polisen även om vissa kommuner har svarat att de har en sådan. Det 

finns önskemål om bättre samverkan med polisen samt om större 

förståelse och kunskap för varandras roller, utgångspunkter och 

arbetssätt.  

Vad gäller överenskommelse med kvinnojourer så är det även här 

oklart om det finns ett avtal om samverkan. Det finns ett avtal menar 

några men om det är kring samverkan är oklart. Hänvisning görs 

främst till att kommunerna stödjer kvinnojourerna samt att Familjefrid 

finns.  

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, HRV finns inga 

överenskommelser. Många menar att HRV ingår i Våld i nära 

relationer, VINR. Tingsryd tycker att samverkan med polisen fungerar 

gällande VINR och HRV men det kan bli bättre. Både Växjö och 

Tingsryd lyfter att det finns utmaningar i samverkan med 

Migrationsverket. Upplevelsen är att Migrationsverket saknar kunskap 

och rutiner för att upptäcka VINR och HRV. Tingsryd upplever att det 

hos primärvården finns en syn på att VINR bara förekommer inom 

vissa grupper i samhället. 

Växjö menar att det hade varit bra med en överenskommelse kring 

HRV exempelvis med vården vid könsstympning. Vården borde bli 

bättre på att ”driva” dessa frågor. Det upplevs som att vårdpersonal 

tycker att det är obekvämt att ställa frågor kring HRV och VINR. 

Vårdens fokus borde vara mer holistiskt. Både Tingsryd och Älmhult 

anser att de har en god samverkan med polisen gällande HRV.  
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Kompetensutveckling 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

Kommun 

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET 

Handläggarnas kompetensutveckling 

Aktuell samlad plan 

för handläggarnas 

kompetensutveck-

ling – VINR -    

Handläggare som utreder 

barn som utsatts för eller 

bevittnat våld har under 

senaste året fått: 

Handläggare som utreder 

vuxna har under det 

senaste året fått: 

barn vuxna 

fortbild-

ning om 

VINR 

vidare-

utbildning på 

högskolenivå 

om VINR 

fortbild-

ning om 

VINR 

vidareutbild-

ning på 

högskolenivå 

om VINR 

Alvesta NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ 

Lessebo NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ 

Ljungby NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Markaryd NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

Tingsryd NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ 

Uppvidinge NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Växjö JA JA JA JA JA JA 

Älmhult NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Tabell 2: Resultat från öppna jämförelser 2018 

 

Endast Växjö har en aktuell samlad plan för handläggarnas 

kompetensutveckling – VINR barn och vuxna. I övriga kommuner 

sker en viss utbildning även om den inte är formaliserad i en 

kompetensutvecklingsplan. Det som brister är dokumentationen kring 

kompetensutvecklingen. I såväl Alvesta som Uppvidinge finns beslut 

om att alla ska gå webbkurs om våld vilket är en webbaserad 

introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer framtagen av Nationellt centrum för 

kvinnofrid, NCK6.  

I Ljungby har en inventering gjorts kring kompetensbehovet inom IFO. 

Den visade bland annat att det saknas dokumentation vilken utbildning 

som har gjorts och vem som har gått den. Älmhult har haft en plan men 

på grund av personalomsättning har den blivit inaktuell och kommer 

att uppdateras.  

Sju av åtta kommuner uppger i intervjuerna att deras handläggare som 

utreder barn som utsatts för eller bevittnat våld under det senaste året 

                                                

6 https://www.nck.uu.se/ 

http://www.webbkursomvald.se/
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har fått fortbildning om våld i nära relationer. Detta är en förbättring 

från öppna jämförelser där tre av åtta svarar ja. En kommun hänvisar 

till att frågan kan tolkas olika; gäller det alla handläggare eller bara de 

som sysslar med våld? Många kommuner säger att de generellt svarar 

nej om de inte är säkra på att de uppfyller kravet till fullo. När det 

gäller de som utreder vuxna svarar fem av åtta att fortbildning har 

givits.  

Utbildningar som hänvisas till är webbkurs om våld, en utbildningsdag 

som Länsstyrelsen anordnade om HRV, FREDA-utbildning mm.  

När det gäller vidareutbildning på högskolenivå för handläggare som 

utreder barn är det bara Växjö som svarar ja. Markaryd hänvisar till 

att en handläggare har gått en högskolekurs för länge sedan. När det 

gäller handläggare som utreder vuxna svarar Växjö och Ljungby ja 

medan Markaryd är osäker på om det har skett inom den angivna 

tidsramen (1 feb 2017 – 31 jan 2018). I Tingsryd har en person gått 

högskoleutbildning för flera år sedan. Den utbildning som hänvisas till 

är utbildning vid NCK7 i Uppsala samt liknande utbildning vid 

Linnéuniversitetet. 

 

Rutiner vid indikationer på våld 

Kommun 

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET 

Handläggarnas agerande vid indikation på våld 

Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld - 

eko-

nomiskt 

bistånd  

miss-

bruk  

social-

psyk-

iatri  

barn 

och 

unga  

LSS-

barn  

LSS-

vuxen   

äldre-

omsorg  

hem-

löshet   

vuxna  

Alvesta NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Lessebo NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Ljungby NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Markaryd NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ EA NEJ 

Tingsryd JA JA NEJ JA NEJ NEJ NEJ EA JA 

Uppvidinge NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Växjö JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Älmhult JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA EA NEJ 

Tabell 3: Resultat från öppna jämförelser 2018. EA = få individer 

                                                

7 www.nck.uu.se 

http://www.nck.uu.se/
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Kommunerna svarade olika och vagt på om det finns en aktuell rutin 

vid indikation på våld. Några undrade vad som menas med 

indikation, för rutiner finns men det är rutiner för när en vet att våld 

förekommer vilket inte behöver vara samma som indikation. Att flera 

svarade nej kan hänga ihop med definitionen av ’aktuell’. Med aktuell 

rutin menas att den har följts upp (eller upprättats) under perioden 1 

februari 2017–31 januari 2018 (12 mån). Har arbetet gjorts precis innan 

eller avsågs göras under 2018 blir svaret negativt. Totalt svarade sex 

kommuner att de har en rutin.  

Uppvidinge berättar exempelvis att de har en rutin för vad en ska göra 

om en vet att våld förekommer. Eftersom organisationen är liten är det 

lätt för handläggare A att snabbt koppla in en handläggare för VINR så 

snart de förstår att våld förekommer. Sedan behöver handläggare A inte 

ställa fler frågor kring detta. Att skriva en rutin för agerande vid 

indikation på våld vore svårt, bland annat med tanke på sekretessen. 

Kommunen har påbörjat ett arbete med att ta fram rutiner för VINR. 

Nästa steg är att ta fram rutiner för handläggarna kring 

säkerhet/skyddsplanering.  

Lessebo berättar att det finns handläggare som tycker att det är 

förnedrande för klienten att ta upp frågan om våld under en egen rubrik 

i exempelvis en ekonomiutredning. Tanken är att FREDA-kortfrågor 

ska ställas men det görs inte av alla. Alvesta håller på att ta fram 

rutiner och det finns planer på att ta fram en kommunövergripande 

handbok för VINR. I Tingsryd finns en övergripande rutin, antagen 

2016, som borde gälla för alla men det är osäkert om den efterlevs. 

Ljungby har en rutin som gäller från mars 2018. Älmhult säger att de 

har inget nedskrivet men att ”det sitter i ryggraden”. 

Det är viktigt att notera att intervjupersonerna svarar för sin egen 

verksamhet. LSS och Äldreomsorg har exempelvis inte omfattats av 

svaren ovan. 

 

När det gäller aktuell rutin vid indikation på HRV, menar Alvesta 

att det ingår i orosanmälningar och Tingsryd och Markaryd hänvisar 

till att det ingår i rutinen för VINR. Ljungby säger att det nämns 

särskilt i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Växjö svarar att de har en 

rutin för HRV medan övriga svarar nej, de har ingen aktuell rutin för 

HRV.   
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Stödsamtal och skyddat boende 

Kommun 

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET 

Stödsamtal Skyddat boende 

Barn i 

skyddat 

boende 

Erbjuder stödsamtal med 

biståndsbeslut till: 

Erbjuder skyddat boende med 

biståndsbeslut till:  

Aktuell rutin 

för att säkra 

skolgång för 

barn i skyddat 

boende 

kvinnor som 

utövat våld 

män som 

utövat våld 

kvinnor som 

utövat våld 

män som 

utövat våld 

Alvesta JA JA JA JA NEJ 

Lessebo NEJ NEJ JA JA NEJ 

Ljungby JA JA JA JA NEJ 

Markaryd JA JA JA JA NEJ 

Tingsryd JA JA JA JA NEJ 

Uppvidinge NEJ NEJ JA JA NEJ 

Växjö NEJ NEJ JA JA JA 

Älmhult NEJ NEJ JA JA NEJ 

Tabell 4: Resultat från öppna jämförelser 2018. 

 

Majoriteten av kommunerna hänvisar till att stödsamtal sker via 

Familjefrid Kronoberg. Ibland kan VINR komma upp i samtal hos 

kommunen utan att personen skickas vidare till Familjefrid. Några 

kommuner nämner att det är ovanligt med kontakt med våldsutövare, 

men att även de hänvisas till Familjefrid. Det görs däremot ingen 

uppföljning på om de går dit då det är frivilligt.  

Skyddat boende – ingen kommentar, det erbjuds av samtliga.  

När det gäller aktuell rutin för att säkra skolgång för barn i 

skyddat boende har Lessebo en rutin från 2013. Uppvidinge hänvisar 

till att det finns en länsövergripande rutin för detta. Region Kronoberg 

har dock ingen sådan rutin. Alvesta har påbörjat arbetet med att ta 

fram en rutin. Tingsryd menar att på barnsidan vet de hur de ska göra 

men eftersom ärendena ofta är olika är en rutin inte alltid behjälplig. 

Det är upp till varje handläggare att agera. Även Älmhult hänvisar till 

att arbetet sker även om ingen rutin finns eftersom de arbetar i team 

runt varje fall. Ljungby tror att en rutin finns om än inte skriftlig. 

Markaryd har en generell samverkansrutin gällande socialtjänst och 

skola men den innehåller inget specifikt för barn i skyddat boende.  
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Standardiserade bedömningsmetoder 

Kommun 

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET 

Standardiserade bedömningsmetoder 

Använder standardiserade bedömnings-metoden FREDA- kortfrågor för att upptäcka 

våldsutsatthet hos enskilda vuxna: 

Ekonomiskt 

bistånd 

Missbruk Social-

psykiatri 

Barn och 

unga 

LSS - Vuxen Äldre-

omsorg 

Alvesta NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Lessebo JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Ljungby NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Markaryd JA JA NEJ JA NEJ NEJ 

Tingsryd JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

Uppvidinge NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Växjö NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Älmhult NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ 

Tabell 5: Resultat från öppna jämförelser 2018. 

 

På frågan om användandet av standardiserade 

bedömningsmetoder ges många olika svar. Många kan bara svara för 

sin egen verksamhet. Metoder används inom vissa områden, av vissa 

handläggare. Det sker inte alltid per automatik utan möjligen av de 

handläggare som sysslar med våldsärenden. Alla använder inte 

FREDA, en del använder kortfrågorna, en del den fullständiga 

versionen. Andra mallar som används är Instrument X, ASI, 

PATRIARK, SAM och SARA 

 

Kommun 

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET 

Standardiserade bedömningsmetoder 

Använder minst en standard-

iserad bedömningsmetod 

utredning av vuxna som 

utsatts för våld 

Använder AUDIT för att 

upptäcka riskfylld 

alkoholkonsumtion 

Använder DUDIT för 

att upptäcka drog-

relaterade problem 

Alvesta JA NEJ NEJ 

Lessebo JA NEJ NEJ 

Ljungby JA NEJ NEJ 

Markaryd JA NEJ NEJ 

Tingsryd JA JA JA 

Uppvidinge JA NEJ NEJ 

Växjö JA NEJ NEJ 

Älmhult JA NEJ NEJ 

Tabell 6: Resultat från öppna jämförelser 2018. 
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AUDIT används ofta/troligen inom området missbruk menar fem 

kommuner och då främst inom missbruksområdet. Älmhult, Alvesta och 

Markaryd är osäkra på om den används, en anledning som ges är att 

det saknas rutin för det.  

Växjö, Ljungby och Tingsryd använder DUDIT, främst på 

missbrukssidan. Övriga kommuner är osäkra om den används. Alvesta 

anser att de måste bli bättre på att få organisationen att använda 

mallarna för standardiserade bedömningsmetoder som finns på nätet.  

 

Systematisk uppföljning 

Kommun 

KUNSKAPSBASERAD VERKSAMHET 

Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten  

Använt resultat från SU 

till verksamhetsutveckling 

Genomfört SU uppföljning 

uppdelat på kön 

Använt resultatet från 

SU uppdelat på kön till 

verksamhetsutveckling 

Alvesta NEJ NEJ NEJ 

Lessebo NEJ NEJ NEJ 

Ljungby NEJ NEJ NEJ 

Markaryd EA, FÅ INDIVIDER EA, FÅ INDIVIDER EA, FÅ INDIVIDER 

Tingsryd EA, FÅ INDIVIDER EA, FÅ INDIVIDER EA, FÅ INDIVIDER 

Uppvidinge NEJ NEJ NEJ 

Växjö NEJ NEJ NEJ 

Älmhult NEJ NEJ NEJ 

Tabell 7: Resultat från öppna jämförelser 2018. EA = ej aktuellt 

 

Ingen av kommunerna gör någon systematisk uppföljning, (SU) men 

några menar att de för egen statistik i liten skala, för att se 

omfattningen. Tingsryd för egen statistik men tittar inte på den och vet 

inte heller vart den skickas vidare.  Ljungby har ett projekt kring att 

jobba förvaltningsövergripande med SU. Uppvidinge berättar att de 

presenterar arbetet med VINR för nämnden två gånger om året. De är 

mycket intresserade av att få stöd från Region Kronoberg i arbetet med 

att komma igång med SU. Växjö har under 2018 börjat föra statistik i 

ett kring VINR och brottsoffer men eftersom folk flyttar, byter 

telefonnummer, har skyddad identitet med mera kan det vara svårt att 

följa upp vid ett senare tillfälle.  

Markaryd hänvisar till att det har varit för få individer för att det ska 

gå att göra något med statistiken. Enligt Johan Glad som arbetar med 

SU på Socialstyrelsen krävs ett ganska litet antal innan en börjar se 
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indikationer och tendenser och resultat att ta vara på. Han menar att 

det alltid är värdefullt att samla kunskap genom SU.8  

Uppvidinge, Älmhult, Tingsryd och Älmhult säger att de vill ha hjälp i 

arbetet med SU till exempel med att komma igång och vilka parametrar 

de ska använda.  

 

Trygghet och säkerhet 

Kommun 

TYGGHET OCH SÄKERHET 

Kartläggning av 

våld i kommunen 

Information till enskilda Personalens hantering vid 

skyddade personuppgifter 

Kartlagt antalet 

våldsutsatta vuxna i 

kommunen 

Aktuell rutin för information 

om samordnad individuell 

plan (SIP) 

Aktuell rutin för att inte röja 

skyddade personuppgifter 

Alvesta JA NEJ NEJ 

Lessebo NEJ NEJ NEJ 

Ljungby NEJ NEJ NEJ 

Markaryd NEJ JA NEJ 

Tingsryd NEJ NEJ NEJ 

Uppvidinge NEJ NEJ NEJ 

Växjö JA NEJ NEJ 

Älmhult NEJ NEJ NEJ 

Tabell 8: Resultat från öppna jämförelser 2018 

 

Vad gäller kartläggning av antalet våldsutsatta vuxna så svarar 

Alvesta, Lessebo, Växjö och Markaryd att de för lite egen statistik. 

Älmhult svarar att de vid behov kan ta fram information om ärenden 

som handlar om våld. Även här är det en tolkningsfråga om det handlar 

om ”allt” våld eller bara om antalet ärenden där någon har placerats i 

eller utanför kommunen, på grund av våldsutsatthet.   

Ljungby, Växjö, Älmhult, Markaryd och Uppvidinge uppger att de har 

en rutin för information om SIP. Endast Markaryds rutin kan 

definieras som aktuell på så sätt att den har tagits fram under den 

tidsperiod som omfattas av den öppna jämförelsen. Tingsryd har ingen 

rutin men de informerar om SIP när det är aktuellt. Alvesta håller på 

att ta fram en rutin.  

Sista frågan i öppna jämförelser handlar om det finns en aktuell rutin 

för att inte röja skyddade personuppgifter. Uppvidinge, Alvesta 

och Ljungby håller på att ta fram en rutin. Älmhult menar att de inte 

                                                

8 Telefonsamtal med Johan Glad, Socialstyrelsen 2019-02-21 
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har någon egen rutin för detta men att det kanske ingår i övriga 

rutiner. Tingsryd säger att det inte finns någon rutin men att de sätter 

’lokalt skydd’ på alla.  

 

Utmaningar 

Alla de intervjuade fick frågan vilka utmaningar de ser att de har när 

det gäller arbetet med mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer 

samt om det fanns några specifika utmaningar som relaterade till 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

Bilden nedan ger en överblick över de svar som gavs. Svaren listas 

också på följande sidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTMANINGAR 

Att jobba med förövarna 

Att nå förövarna II 

Att veta standarden på 

skyddade boenden på 

andra orter 

Att hitta skyddade 

boenden för missbrukare 

Synliggöra läget, 

systematiskt 

Bostäder III 

Ökad volym att 

ta hand om 

Att folk 

återvänder 

hem 

Att bistå med ett nytt 

sammanhang för den utsatta, 

sysselsättning, nätverk, 

grundtrygghet 

Att få tiden att räcka till 

Inga/för lite 

resurser 

dedikerade till 

VINR/HRV 

Samarbete med 

polisen svårt 

Våldsärenden tar mycket tid 

(från andra ärenden) 

Att få med hela 

organisationen 

Systematisk uppföljning II 

”Att ha glasögonen på” III 

Kunskap och kompetens II 

Att hålla ut, hålla i, 

skynda långsamt II 

Vi ser våld, de ser 

uppfostran, 

kulturförståelse viktigt 

samt visa alternativ 

Utsatthet som 

handläggare att lämna ut 

namn vid polisanmälan 

Saknar juridisk kompetens 

Hedersrelaterat våld 

Att hitta personal 

Även killar utsätts, 

viktigt att tänka på 

Att hitta säkra ställen 

Att prata med förövarna 

Hantering vid:  
- gärningsman i utlandet 
- hot om att lämna Sverige 
- minderåriga 

Viktigt att tänka brett, 

inte bara nära familj 

Att hitta personal 

som är 

kompetent och 

bekväm att ta 

upp frågorna 

(HRV) 

 

Figur 1: Utmaningar identifierade av kommunerna när det gäller arbetet med 

VINR och HRV.  

 

De svar som är i fetstil har angivits av mer än en. Strecken bakom 

texten visar hur många som angav svaret. Övriga svar har givits av en 

kommun.  

Som bilden visar så är det många utmaningar. Vissa gäller för fler än 

en kommun, medan andra främst grundar sig i förutsättningarna i en 

viss kommun.  

Utmaningarna kan sammanfattas i följande områden:  
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 Personal – att finna kompetent personal som är bekväm att 

arbeta med frågan 

 Samarbete/samverkan – främst med polisen men också med 

Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 

åklagare 

 Förövarna – att nå dem och att arbeta med dem 

 Att få de våldsutsatta att inte återvända till förövaren 

 Resurser – inga eller för lite resurser 

 Bostäder – tillgången är liten, det är svårt att veta standard på 

boenden på andra orter  

 Ökad volym av antal ärenden 

 Tidsbrist – våldsärenden tar tid, det är svårt att hinna med, att 

hålla i/ut 

 Okunskap – det är fortfarande många delar i den kommunala 

organisationen som inte har kunskap om VINR/”glasögonen” på, 

inte bara på tjänstepersonsidan utan också de förtroendevalda 

behöver ökad kunskap samt efterfråga mer kring arbetet med 

våldsutsatta 

 Våldsutövare känner inte alltid till alternativen till att bruka 

våld 

 

Flera tar upp att området våld är en stor utmaning i sin helhet.  

 

Utmaningar specifikt kopplade till HRV kan sammanfattas till följande: 

 Juridisk kompetens behövs 

 Att hitta säkra ställen för de utsatta (bostadsfråga) 

 Att bistå med ett nytt sammanhang, sysselsättning och ett helt 

nytt nätverk behövs liksom trygghet 

 Att kunna prata med förövarna 

 Hantering av fall – när gärningsmän finns i utlandet, vid hot om 

att lämna Sverige, när det finns minderåriga i bilden 

 Kulturella skillnader – det vi ser som våld ser andra som 

uppfostran, vi måste visa på alternativ till att använda våld 

 Många inblandade – inte bara den närmsta familjen (som är 

fallet vid VINR) 

 Även killar utsätts – de behöver också få frågor och stöd 
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Regionalt stöd 

De intervjuade fick till sist frågan om vilket sorts regionalt stöd som 

skulle kunna vara till nytta i det fortsatta arbetet med mäns våld mot 

kvinnor/våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.  

Svaren sammanfattas i bilden nedan och listas även i texten efter 

bilden.  

 

  

 

 

 

 

 

Regionalt stöd 

Arena att lyfta problem 

inom VINR/HRV 

Utbyte kring praktiskt 

arbete II 

Samarbete 

Primärvård - 

Kommuner 
Metodutveckling kring 

våldsfrågan - äldre 

Bättre samarbete med 

Polis, Åklagare, AF, MV 

Hur gör vården 

med 

könsstympade? 

(Aldrig någon 

fråga om 

skydd…?) 

Samsyn med sjukvården 

hur VINR/HRV ska 

hanteras, metodmässigt 

och kunskapsmässigt 

Kompetenscentrum 

för VINR och HRV 

Hjälp kring 

Systematisk 

uppföljning 

Mer kunskap 

kring äldre och 

våld 

FoU för kunskaps 

och 

metodutveckling 

Nätverk för 

HRV  

Våldsärenden tar mycket tid 

(från andra ärenden) 

Förebyggande 

arbete 

Tillgång till jurist 

Regelbundna konferenser 

med utrymme för 

dialog/kunskapsutbyte 

Skolan bör 

informera mer, 

MVC, BVC, 

samhällsintro 

Förebyggande arbete med 

nyanlända, inte bara 

information utan även 

diskussion och 

värderingsövningar 

Faktabaserad kunskap 

Kompetensutveckling (gärna högskole) 

Hedersrelaterat våld 

Stöd i strategiska 

frågor 

Nyttja familjefrid 

mer 

 

Någon att ringa till (Skyddsängel) 
 

Upphandling av skyddade 

boenden, ingen kontroll 

idag innan placering 

Tidigt SIP-

forum för 

frågorna 

 

Figur 2: Av kommunerna önskat regionalt stöd när det gäller arbetet med VINR 

och HRV.  

 

Precis som med utmaningarna var det olika sorts stöd som önskades 

och endast ett fåtal var samma. Dessa visas i fet stil i bilden ovan.  

Det önskade regionala stödet kan sammanfattas till följande 

punkter/områden:  

 Stöd kring samverkan – med hälso- och sjukvården (främst 

primärvård), polis, åklagare, Migrationsverket, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring praktiskt 

arbete men också kring att skapa forum där problem och 

utmaningar kan lyftas för att nå en samsyn på hur det ska/kan 

hanteras liksom för att utbyta kunskap och arbetsmetoder 

 Boendefrågan – stöd kring utbudet, standard och upphandling 

av bostäder liksom stöd kring att slussa vidare klienter 

 Förebyggande arbete gentemot skolan, MVC, BVC. 

Samhällsintroduktion till nyanlända med diskussion och 

värderingsövningar 
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 Stöd i strategiska frågor och utbildning 

 Tillgång till jurist med kunskap om länet 

 

Önskat stöd specifikt kopplade till HRV kan sammanfattas till följande: 

 Ett nätverk för hedersrelaterat våld 

 Kompetensutveckling, gärna på högskolenivå 

 Faktabaserad kunskap 

 Någon att ringa till för rådfrågning 

 

Det uppkom även flera önskemål kopplat till utbildning i form av:  

 regelbundna konferenser för dialog och kunskapsutbyte 

 utbildning i hemkommunen för att ge fler möjlighet att delta 

 tillsammans med andra aktörer inom och utom kommunen 

 mer kunskap kring äldre och våld 

 kunskaps- och metodutveckling 

 

Samverkan - ett av kvinnofridsatsningens målområden 

När det gäller samverkan efterfrågas från kommunhåll mer samverkan 

både mellan kommun och hälso- och sjukvård, där primärvården nämns 

särskilt, men också samverkan med polis, åklagare, Migrationsverket, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Önskemål finns om utbyte 

kring praktiskt arbete, möjligheter till att lyfta problem/utmaningar 

samt att nå en samsyn kring hur mäns våld mot kvinnor/våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld ska hanteras såväl kunskapsmässigt 

och metodmässigt. Utöver detta föreslås ett ”SIP-forum” i tidigt skede 

för att berörda aktörer ska kunna mötas och tidigt diskutera fall, med 

eller utan klient. Det framfördes även önskemål om ett forum för att 

kunna diskutera HRV. Nätverket Kvinnofrid Kronoberg uppfattas vara 

mer för informationsspridning och inte så mycket för dialog.   

I SKL:s kvinnofridssatsning har fokusområdet samverkan utpekats 

specifikt att också främja kommuners samarbete kring boendelösningar 

för kvinnor och barn som på grund av våld och hot behöver bosätta sig i 

en annan kommun. Bostadsfrågan är något som flera kommuner 

nämner som en utmaning, både att hitta boenden, såväl skyddade som 

nya att slussa vidare till, men också att veta standarden på dem som 

erbjuds. Idag sker inga kontroller av skyddade boenden på annan ort på 

samma sätt som en placering av till exempel en missbrukare föregås av 
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en kvalitetssäkring av boendet. Utöver detta efterfrågar kommunerna 

möjligheten till gemensam upphandling kring skyddade boenden.  

 

Systematisk uppföljning – en stor utmaning 

Resultatet av intervjuer i kommunerna visar att det finns brister i 

struktur och kunskap kring systematisk uppföljning och analys när det 

gäller mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld. Kronobergs län skiljer sig inte nämnvärt från övriga län i landet 

vilket också är anledningen till att området är i stort fokus för den 

nationella satsningen. Från kommunerna framförs önskemål om hjälp 

och stöd att komma igång med systematisk uppföljning samt stöd i det 

fortsatta arbetet. Kommunerna önskar även stöd och hjälp kring vad 

som kan mätas och hur det kan göras. Förslag ges på att kommunerna, 

via ledningsgruppen, kommer överens om ett antal parametrar som 

mäts och följs upp. Detta skulle även ge möjlighet till att jämföra och 

följa upp på länsnivå.  

 

Utbildning - ett område som många lyfter 

Många kommuner har nämnt utbildning som ett område för regionalt 

stöd. Såväl återkommande regionala konferenser för dialog och 

kunskapsutbyte som möjlighet till utbildning i hemkommunen för att 

underlätta för personal att delta efterfrågas. Det efterfrågas 

utbildningsinsatser tillsammans med andra aktörer och inte bara 

socialtjänsten, liksom mer kunskap kring äldre och våld samt 

kunskaps- och metodutveckling. 

Då utbildning och kompetensutveckling är ett uppdrag som ligger hos 

Länsstyrelsen kommer denna rapport att delas med dem. På så sätt kan 

Länsstyrelsen tillsammans med Region Kronoberg stärka länets 

strategiska kompetensutvecklingsinsatser men också beakta rapportens 

resultat vid utformandet av ett länsövergripande resurscentrum för 

våldsutsatthet med särskilt fokus på HRV.   
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Resultat för Hälso- och sjukvården 

 

Familjeombud 

På frågan om det fanns ett utsett familjeombud9 i verksamheten 

fördelade sig svaren på följande sätt:  

 

Svarsalternativ Antal % 

Ja 13 31 

Nej 25 59,5 

På gång att utse 0 0 

Vet ej 4 9,5 

Totalt 42 100 
Tabell 9: Har ni utsett ett familjeombud i din verksamhet? 

 

 

Av de 42 inkomna svaren har 31% utsett familjeombud, 60% svarar nej 

och 10% vet ej. Endast två personer har skrivit en kommentar vilka är: 

”Är ny chef för kliniken, vet ej” samt ”Kuratorerna har den rollen”.  

Arbetet med inrättandet familjeombud påbörjades i juli 2017. I februari 

2019 fanns 48 stycken familjeombud med en potential på cirka 200 

möjliga om alla avdelningar utser ett familjeombud.  

 

Handlingsplan och lokala arbetsrutiner 

Sedan januari 2016 finns det inom Region Kronoberg en handlingsplan 

vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som far illa.  

Nästan alla (93%) svarade att de hade kännedom om Region 

Kronobergs handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer 

och/eller barn som far illa. 

Varje verksamhet ska ta fram lokalt anpassade rutiner utifrån 

handlingsplanen. Hälften av de som besvarade enkäten har tagit fram 

lokalt anpassade rutiner. 40 procent anger att de inte har tagit fram 

några lokala rutiner, vilket visas i tabellen på nästa sida.  

 

 

                                                

9 Familjeombud är en resursperson utsedd inom varje verksamhet för att 

stärka och strukturera Region Kronobergs samlade arbete med VINR, barn 

som far illa och barn som närstående.  

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/1122ef9e07564eabbaca13cf33192509/region-kronobergs-handlingsplan-vid-misstanke-om-vald-i-nara-relationer-och-barn-som-far-illa-2017.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/1122ef9e07564eabbaca13cf33192509/region-kronobergs-handlingsplan-vid-misstanke-om-vald-i-nara-relationer-och-barn-som-far-illa-2017.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/1122ef9e07564eabbaca13cf33192509/region-kronobergs-handlingsplan-vid-misstanke-om-vald-i-nara-relationer-och-barn-som-far-illa-2017.pdf
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Svarsalternativ Antal % 

Ja 21 50 

Nej 17 40,5 

Vi håller på 1 2,4 

Vet ej 3 7,1 

Totalt 42 100 
Tabell 10: Har ni tagit fram lokalt anpassade rutiner i din verksamhet utifrån Region 

Kronobergs handlingsplan vid misstanke om VINR och/eller barn som far illa? 

 

 

Några verksamhetschefer har kommenterat frågan:  

⎯ Barntandvården har rutiner. 

⎯ Vi har rutiner för när misstanke finns när barn far illa.  

⎯ Vi har kunskaper avseende barn. Vuxna har vi ingen rutin för 

eftersom vi inte känner till någon plan.  

⎯ En ganska enkel som sidhänvisar till de avsnitt i de 

övergripande handlingsplanerna som är aktuella.  

⎯ Inte ännu, men vi kommer att göra det.  

⎯ Hade två personer från Alvesta kommun-barn och familj här igår 

på APT och samtalade om orosanmälningar bl.a.  

 

 

Kompetensutveckling 

Strax under 40 procent av de som besvarade enkäten hade genomfört 

någon utbildning av personal kring VINR det senaste året. Mer än 

hälften svarade att de inte har genomfört någon kompetensutveckling 

inom området.  

 

  
Svarsalternativ Antal % 

Ja 16 38,1 

Nej 23 54,8 

Är planerat 0 0 

Vet ej 3 7,1 

Totalt 42 100 
Tabell 11: Har ni genomfört någon utbildning av personal kring våld i nära relationer 

det senaste året? 

 

Några verksamhetschefer kommenterade frågan om kompetens-

utveckling inom VINR på följande sätt:   

 

⎯ Vi har diskuterat och uppdaterat rutiner vad gäller barnen 

⎯ Vi hade 2017. I år har vår representant informerat alla 

medarbetare. Tyvärr fick hon för kort tid.  

⎯ För vissa medarbetare.  

⎯ Kort information till personal via ombud på APT.  
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Varje chef bestämmer vilken utbildning som dess personal behöver. En 

uppgift familjeombuden har är att lyfta behov inom verksamheten 

exempelvis när det gäller kompetens kring VINR. Verksamheter som 

redan har utsett familjeombud torde därför ha större chans att behoven 

uppmärksammas. Om personalomsättningen är hög blir det ännu 

viktigare att veta att kompetens finns inom området samt om 

kompetensutveckling genomförs.  

 

Kunskap om samverkansparter 

I det akuta skedet med en våldsutsatt ska verksamheten inom Region 

Kronoberg hänvisa till socialtjänst/kvinnojour samt uppmuntra till 

polisanmälan. Man ska även uppmärksamma de behov som den 

våldsutsatta kan ha av somatisk och/eller psykiatrisk vård. När 

personen inte längre är våldsutsatt kan Familjefrid Kronoberg stötta 

med stödsamtal och behandling.  

På frågan: Hur väl är detta känt i din verksamhet? fördelades svaren på 

följande vis:  

 

Svarsalternativ Antal % 

Mycket väl känt 1 2,4 

Väl känt 12 28,6 

Ganska väl känt 15 35,7 

Inte alls känt 6 14,3 

Vet ej 8 19 

Totalt 42 100 
Tabell 12: Hur väl är det känt att verksamheten inom Region Kronoberg i ett akut 

skede ska hänvisa till socialtjänst/kvinnojour samt uppmuntra till polisanmälan? 

 

Identifierade behov för att stärka kunskapen 

Verksamhetscheferna fick skriva fritt kring vad de upplevde behövs i 

verksamheten för att öka kunskapen inom VINR. Sammanlagt svarade 

26 personer vars kommentarer kan sammanfattas till:   

• Utbildning, gärna webbaserad men också i form av föreläsningar 

• Information och informationsmaterial både internt och externt. 

Vid internt efterfrågas att någon professionellt kunnig person 

kommer och berättar, inte att bildspel skickas ut till chefen 

• Påminnelse om att ta upp ämnet vid exempelvis APT och 

liknande  

• Tid  

• Viktigt att medvetandegöra problemet och dess omfattning 

• Frågan är ny 
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• Grundutbildning/föreläsning till all personal önskas 

• Kontinuerlig information/utbildning på grund av 

personalomsättning 

• Utbildningsinsats på kliniknivå 

 

Samverkan  

Verksamhetscheferna fick skriva fritt om vad de upplever behöver göras 

för att stärka/förbättra samverkan mellan hälso- och sjukvården och 

kommuner kring mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer?  

17 personer besvarade frågan på följande sätt:   

⎯ Information 

⎯ Mera stöd/metod för hur man övertalar utsatta kvinnor att 

anmäla 

⎯ Gemensam utbildning.  

⎯ Utbildning 

⎯ Föreläsning/utbildning i första hand.  

⎯ Stärka medarbetarna, att våga fråga. Kontaktperson inom 

hälsosjukvården och kommuner.  

⎯ Tanken måste ju vara att det ska var lätt att förmedla en 

kontakt mellan den behövande och kommunen och tvärtom. 

Erbjuda hjälp att anmäla när patienten är hos oss i vården.  

⎯ Öppnare klimat i vården mellan olika instanser. Tror att vi kan 

bli bättre på att vara öppna i dialogen med kunden/patienten.  

⎯ Eftersom vi normalt inte möter patienter i akut skede känns inte 

frågeställningen aktuell för oss.  

⎯ Gränsöverskridande möten som är planerade i god tid, tex 1 

gång/termin 

⎯ Det är viktigt att bygga förtroende genom bland annat att 

återkommande presentera sig och verksamheten. Särskilt inom 

verksamheter som sällan tar kontakt. Det måste vara enkelt att 

ringa för rådgivning runt avidentifierade patienter.  

⎯ Jag kan inte svara på det, vårt familjeombud eller våra 

kuratorer skulle kunna svara på detta.  

⎯ Att man pratar om det och tar upp det till ytan.   

⎯ Vet inte. Det är svårt att säkerställa att ev skador beror på det 

våld som åsyftas. Patienten brukar förneka att så är fallet.  

⎯ Vet ej (tre personer) 
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Systematisk uppföljning  

18 av 29 verksamhetschefer som svarat på frågan om det görs någon 

systematisk uppföljning kring VINR i deras verksamhet uppger att det 

inte görs och fyra vet inte om det görs.  

Verksamhetscheferna uppger bland annat att de inte har tänkt på det, 

att frågan inte är prioriterad, att det inte har förekommit något fall av 

VINR i verksamheten, att frågeställningen inte är aktuell för 

verksamheten, att det saknas rutin för det eller att de inte har tänkt på 

det. Precis som för kommunerna är SU en stor utmaning även för 

Hälso- och sjukvården.  

Fem personer svarar att de gör systematisk uppföljning genom 

uppföljning när BVC har anmält, att det sker via SAM och genom KVÅ-

koder och sökord i Cosmic.  

Två verksamhetschefer har svarat att de uppdaterar och ser över 

rutiner och ytterligare en svarar att uppföljning sker när BVC har 

anmält men att det är ”sällanhändelser”, vilket inte är systematisk 

uppföljning.  
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3 Sammanfattning 

I detta kapitel sammanfattas uppdraget och dess resultat. Förslag på 

möjliga vägar framåt ges efter varje stycke.  

 

Denna kartläggning baseras på intervjuer genomförda i Kronobergs 

läns åtta kommuner hösten 2019 med utgångspunkt i det 

inrapporterade resultatet i socialstyrelsens öppna jämförelser 2018 

samt på frågor kring utmaningar och önskat regionalt stöd. Vidare har 

en enkät samtidigt skickats ut till Hälso- och sjukvårdens 

verksamhetschefer med frågor kring det pågående arbetet med 

familjeombud, kännedom om handlingsplan vid misstanke om våld i 

nära relationer, om lokala rutiner har tagits fram samt frågor om 

samverkan och eventuellt önskat stöd i arbetet.  

 

Resultatet för kommunerna 

Resultatet för kommunerna är varierande och utmaningarna ligger ofta 

på en lokal nivå i en lokal kontext. Flera kommuner brister i 

dokumentation kring kompetensutveckling av personalen. Majoriteten 

av kommunerna uppger att flera handläggare har fått fortbildning om 

VINR. Ett par kommuner har fattat beslut om att alla ska gå en 

grundläggande webbkurs i ämnet VINR. Få handläggare har 

vidareutbildats på högskolenivå.  

➢ För att säkerställa en miniminivå av kunskap inom VINR i länet 

bör kommunerna överväga att göra webbutbildningen om VINR 

obligatorisk.  

➢ När länets kommuner hittar fungerande former för att 

dokumentera genomförd kompetensutveckling och behov av 

framtida kompetensutveckling kan detta skapa synergieffekter 

över kommungränser och leda till mer behovsstyrt stöd från 

Länsstyrelsen. 

 

Sex kommuner svarar att de har en rutin för handläggarnas agerande 

vid indikation på att en vuxen utsatts för våld, alla är dock inte säkra 

på om den efterlevs. Få kommuner har däremot en rutin för att säkra 

skolgång för barn i skyddat boende men flera menar att detta ändå 

görs. Tre kommuner håller på att ta fram en rutin för att inte röja 

skyddade personuppgifter, eftersom det saknas i alla kommuner.   
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➢ Länets kommuner bör dela erfarenheter kring rutiner inom 

VINR för att stötta och lära av varandra. Möjligtvis skulle detta 

kunna lyftas inom ramen för Kvinnofrid Kronoberg. 

 

Standardiserade bedömningsmetoder för att upptäcka våldsutsatthet 

används i alla kommuner men i olika stor utsträckning. Ingen av 

kommunerna gör någon systematisk uppföljning för att utveckla 

verksamheten. Fyra kommuner för statistik i liten skala för att se 

omfattningen och ytterligare en kan ta fram statistik vid behov. Fyra 

kommuner säger att de vill ha hjälp att komma igång med att arbeta 

med systematisk uppföljning och vilka parametrar de ska använda.  

➢ Länets kommuner kan dra nytta av att SKL och Socialstyrelsen 

har utvecklingsarbeten inom systematisk uppföljning. Det kan 

spara tid och resurser.  

➢ En länsgemensam syn på vad som ska ingå i systematisk 

uppföljning av VINR skapar förutsättningar att jämföra 

kommuner med varandra för att upptäcka liknande utmaningar 

och möjliga lösningar.  

 

Kommunernas utmaningar gällande VINR handlar bland annat om 

samverkan med andra aktörer, att hitta personal med rätt kompetens 

och erfarenhet, om resurser, bostäder, ökad volym av våldsärenden 

samt att det finns okunskap om VINR inom organisationens övriga 

delar. Det finns även utmaningar kopplade till HRV vilka bland annat 

är; brist på juridisk kompetens, brist på säkra bostäder, kunskap om 

hur ärenden ska hanteras samt att även killar utsätts.  

Det stöd som önskas av kommunerna handlar om stöd kring samverkan 

med andra aktörer såsom Hälso- och sjukvården, Migrationsverket, 

polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och åklagare, men också 

kring övriga utmaningar som exempelvis systematisk uppföljning. 

Kommunerna efterfrågar även utbildningsinsatser av olika slag i olika 

format.  

➢ Kommunerna bör tillsammans med Region Kronoberg och 

Länsstyrelsen diskutera vilka samverkansformer som bäst 

tillgodoser behoven av samverkan och praktiskt yrkesutbyte 

samt övergripande och gemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser. 
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Resultat för Hälso- och sjukvården 

42 verksamhetschefer besvarade enkäten som gick ut till 60 

verksamhetschefer inom Region Kronoberg. 13 av dessa har utsett 

familjeombud i sin verksamhet.  

➢ Familjeombuden är nyckelpersoner i hälso- och sjukvårdens 

arbete med VINR. Region Kronoberg bör fundera över en strategi 

för att få majoriteten av verksamheterna att utse familjeombud. 

 

Det finns en god kännedom om Region Kronobergs handlingsplan vid 

misstanke om VINR och/eller barn som far illa. Hälften av de 

verksamhetschefer som besvarade enkäten har tagit fram lokalt 

anpassade rutiner utifrån handlingsplanen. 

➢ Region Kronoberg bör finna former för att stödja de 

verksamheter som ännu inte har tagit fram lokalt anpassade 

rutiner utifrån handlingsplanen. 

 

Mer än hälften av verksamhetscheferna svarade att de inte har 

genomfört någon kompetensutveckling inom området VINR det senaste 

året. Verksamhetscheferna identifierade en rad behov i verksamheten 

för att stärka kunskapen inom VINR bland annat; utbildning och 

information i olika format samt påminnelser om att ta upp ämnet. En 

ökad kunskap hos medarbetarna genom information och utbildning 

kring VINR skulle kunna bidra till att stärka och förbättra samverkan 

mellan hälso- och sjukvården och kommunerna anser 

verksamhetscheferna. Medarbetarna behöver även stärkas i att våga 

ställa frågor om våld och i att kunna hantera svaren på ett bra sätt. 

Ytterligare förslag är gränsöverskridande möten och mer kontakt 

mellan olika instanser.  

➢ Region Kronoberg bör tydliggöra vilka möjligheter som finns för 

att med centrala resurser (t.ex. utvecklingsledare för våld i nära 

relationer eller människorättsstrategen) stödja 

kompetenshöjande insatser kring VINR. 

 

Systematisk uppföljning sker inom ett fåtal verksamheter och i 

begränsad omfattning.  

➢ Region Kronoberg bör, tillsammans med länets kommuner, dra 

nytta av att SKL och Socialstyrelsen har utvecklingsarbeten 

inom systematisk uppföljning.  
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Slutligen 

Sammantaget visar kartläggningen på att det finns en både brister och 

en stor utvecklingspotential inom området VINR hos både länets 

kommuner och hälso- och sjukvård. Den visar också att det finns både 

intresse för och önskemål om utveckling. En slutsats är att SKL:s 

kvinnofridssatsning ger länets olika aktörer en god möjlighet att 

intensifiera arbetet inom områdena samverkan och systematisk 

uppföljning. 
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Bilaga 1 – Intervjuade personer från länets kommuner 

 

Lessebo 22/10 2018 

Fernando Germond Corrêa, socialchef 
Gunilla Österman, verksamhetschef 
Erik Jonasson, socialsekreterare arbetar med VIN 
Elisabeth Johnsson, socialsekreterare arbetar med VIN 
 

Uppvidinge 23/10 

Anne-Lie Jarhult, socialchef 
Annie Ingelskog, socialt ansvarig samordnare 
 

Alvesta 23/10 

Britt-Marie Johansson, avdelningschef Vuxen (IFO) 
Hanna Sjögren, socialsekreterare avd Vuxen (missbruk och VIN) 
 

Tingsryd 30/10 

Rebecca Elmforsen, avdelningschef (på IFO) 
Eva Strömberg, handläggare missbruk, VINR 
Nina Petersson, student LNU 
 

Ljungby 5/11 

Magnus Wallinder, socialchef 
Harriet Kristiansson, socialt ansvarig samordnare 
Maria Carlsson, förste socialsekreterare, vuxen 
Greger Larsson, verksamhetschef, IFO 
 

Markaryd 14/11 

Johan Rutgersmark, socialchef 
Jeanette Dahlman, enhetschef Barn o Unga, Myndighet, Missbruk 
 

Växjö 16/11 

Per Sandberg, förvaltningschef Arbete och Välfärd 
Maria Tjelander samordnare VINR och brottsoffer 
 

Älmhult 28/11 

Jenny Smedberg, områdeschef IFO 
Ingela Jeppson, enhetschef ekonomiskt bistånd och flyktingmottagningen
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Bilaga 2 – Enkätfrågor till verksamhetschefer i Region 

Kronoberg kring arbetet med våldsutsatthet 

 

1. Vilken verksamhet ansvarar du för? 

 

2. Har ni ett utsett familjeombud i din verksamhet?  

Ja, Nej, På gång att utse, Vet ej, Fritext 

 

3. Har du kännedom om Region Kronobergs handlingsplan vid 

misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som far illa?  

Ja, Nej 

4. Har ni tagit fram lokalt anpassade rutiner i din verksamhet 

utifrån ovan nämnda handlingsplan? 

Ja, Nej, Vi håller på, Vet ej, Fritext 

5. Har ni genomfört någon utbildning av personal kring våld i 

nära relationer det senaste året? 

Ja, Nej, Är planerat, Vet ej, Fritext 

 

I det akuta skedet med en våldsutsatt ska ni i verksamheten hänvisa till 

socialtjänst/kvinnojour samt uppmuntra till polisanmälan. Man ska även 

uppmärksamma de behov som den våldsutsatta kan ha av somatisk och/eller 

psykiatrisk vård. När personen inte längre är våldsutsatt kan Familjefrid 

Kronoberg stötta med stödsamtal och behandling.  

6. Hur väl är detta känt i din verksamhet? 

Mycket väl känt, Väl känt, Ganska väl känt, Inte alls väl känt, Vet ej 

 

2018–2020 genomförs SKL:s kvinnofridssatsning vars långsiktiga mål är att 

stärka kapacitet, förmåga och kunskap hos Sveriges kommuner och Landsting 

i frågor som rör mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer.  

7. Vad behöver ni för att öka kunskapen inom området mäns våld 

mot kvinnor/våld i nära relationer för din verksamhet? Skriv 

fritt. 

Fritextsvar 

 

8. Vad behöver göras för att stärka/förbättra samverkan mellan 

hälso- och sjukvården och kommuner på mäns våld mot 

kvinnor/våld i nära relationer? Skriv fritt. 

Fritextsvar 

 

9. Gör ni någon systematisk uppföljning kring våld i nära 

relationer inom er verksamhet. Om ja, på vilket sätt? Om nej 

Fritextsvar 

 

http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/manskliga-rattigheter-och-barnets-rattigheter/#tab-15101
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/d3df2aa160924fbda5109f59e8da3266/region-kronobergs-handlingsplan-vid-misstanke-om-vald-i-nara-relationer-och-barn-som-far-illa-2017.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/d3df2aa160924fbda5109f59e8da3266/region-kronobergs-handlingsplan-vid-misstanke-om-vald-i-nara-relationer-och-barn-som-far-illa-2017.pdf
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Institutet för lokal och regional 

demokrati (ID)  

finns i Växjö och har bedrivit verksam-

het i Sverige och världen i över 20 år. 

ID verkar för att stärka demokrati och 

värden som kunskap, tolerans, dialog 

och inflytande. 

Våra uppdragsgivare och samarbets-

parter utgörs av offentliga, privata och 

ideella aktörer runtom i samhället.  

ID erbjuder idag: 

• Extern utvärdering

• Projektledning

• Mångfaldscertifiering

• Förstudier & utredningar

• Utbildning/inspiration

• Skriva projektansökningar

Vi är vana att snabbt kunna ta oss an 

små och stora uppdrag samt tillhanda-

hålla skräddarsydda produkter som 

kommer kunden till största möjliga 

nytta. 

ID ägs av de fyra medlemmarna Region 

Kronoberg, Växjö kommun, 

Linnéuniversitetet samt Länsstyrelsen 

i Kronobergs län.  

Välkommen att kontakta oss eller 

besök vår hemsida för mer information! 

Institutet för lokal och regional 

demokrati (ID)

finns i Växjö och har bedrivit verksam-

het i Sverige och världen i över 20 år. 

ID verkar för att stärka demokrati och

värden som kunskap, tolerans, dialog

och inflytande. 

Våra uppdragsgivare och samarbets-

parter utgörs av offentliga, privata och

ideella aktörer runtom i samhället.

ID erbjuder idag:

• Extern utvärdering

• Projektledning

• Mångfaldscertifiering

• Förstudier & utredningar

INSTITUTET FÖR LOKAL  

OCH REGIONAL DEMOKRATI 

Videum Science Park 

351 96 VÄXJÖ 

info@idvxo.se 

www.idvxo.se 

INSTITUTET FÖR LOKAL 

OCH REGIONAL DEMOKRATI
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2019-03-22 
Referens 

SN 2019-000096 

Information om genomlysning av 
resursfördelningssystemet 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 8 maj 2018, § 73, beslutade kommunstyrelsen att ge ekonomichefen i 

uppdrag att med stöd av extern kompetens genomföra en analys av 

behovsbedömningen och resursfördelningssystemet inom äldreomsorgen. 

Detta som en del av ett åtgärdsprogram för socialnämnden. 

I september 2018 påbörjades insamling av information, granskning och 

bearbetning samt kommunikation med interna och externa funktioner.  

Rapporten kommer i sin helhet att redovisas för uppdragsgivaren, 

Kommunstyrelsen, i maj 2019.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-03-22 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

Utvecklingsledare 

Johanna Ekbring 
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Datum 

2019-03-27 
Referens 

SN 2019-000018 

Information från förvaltningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över information till Socialnämnden: 

1. Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2019-03-19

2. Information ombyggnation Storgatan

3. Riktlinje särskilda boenden

4. 20 miljoner projektet

5. Budgetgrupp

6. Rekrytering

Underlag 

Förteckning över information, 2019-03-27 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Emma Majlöv Modig EMMOUK

MEDDELANDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-27 
Referens 

SN 2019-000019 

Meddelanden till socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till socialnämnden: 

1. Kommunstyrelsen 2019/§ 40 Implementering av Agenda 2030

Underlag 

Förteckning över meddelanden, 2019-03-27 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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