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Förslag till beslut
1. Socialnämnden fastställer mål för arbetet mot våld i nära relationer.
2. Socialnämnden fastställer reviderad handlingsplan mot våld i
nära relationer.
Ärendet
En omfattande revidering har genomförts av socialkontorets
handlingsplan mot våld i nära relationer som Socialnämnden antog
2011. Det har skett flera förändringar i socialtjänstlagen och i
föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen som föranlett en
genomgång av nuvarande handlingsplan. Det framgår av
Socialstyrelsens publikationer att varje kommun bör ha en separat
handlingsplan mot våld i nära relationer. Handlingsplanens innehåll
motsvarar nu på ett bättre sätt de krav som ställs av Socialstyrelsen
vad gäller ledningssystem, rutiner, handläggning osv.
Våld i nära relationer har de senaste åren alltmer belysts och lyfts
fram av beslutsfattare och myndigheter. Problematiken är, vilket
konstateras i statistiska underlag, utbredd och myndigheter behöver
stärka sina ambitioner att motverka att våld uppstår.
Socialnämnderna har genom förstärkt lagstiftning och föreskrifter
fått förtydligade skyldigheter att bistå den som är utsatt och att
förekomsten av våld i nära relationer ska förebyggas.
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Den reviderade handlingsplanen innehåller mål som Socialnämnden
har att ta ställning till för beslut. Målen fastställer hur arbetet ska
bedrivas i kommunen vad gäller våld i nära relationer. Mål för det
arbete som ska bedrivas säkerställer även att socialkontoret kan mäta
att arbetet utförs i rätt riktning.
Genom att Socialnämnden beslutar om mål för arbetet mot våld i
nära relationer ges socialkontoret underlag för att skapa
förutsättningar för hur arbetet ska bedrivas. Socialkontoret kommer
att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en ny rutinbeskrivning
utifrån mål och handlingsplan. Socialnämnden kommer att delges
rutinbeskrivningen när den är färdigställd för att få information om
hur och på vilket sätt arbetet mot våld i nära relationer utförs i
enlighet med föreslagna mål.
Nämndkontoret kommer att initiera en samverkansgrupp bestående
av chefer från socialkontor och chefer från utförare inom produktion
omsorg och privata utförare i kommunen. Utgångspunkten för
gruppen kommer att vara att kunskap och kompetens tillvaratas på
ett effektivt sätt.
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