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Gemensamma mål och utgångspunkter

Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor  är ett mångfacetterat problem. Det omfattar såväl rättsliga som
sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Det medför många gånger stora lidande för den
utsatta kvinna och de barn som finns i närheten. Våldet medför också samhällsekonomiska
konsekvenser. Polisen i Sverige tar emot ca 20.000 anmälningar om misshandel av kvinnor
varje år och i 80 % av fallen avses övergrepp av en man som är bekant med kvinnan.
Till detta kommer ett stort mörkertal som aldrig anmäls.

Regeringen beslutade 16 december 1997 om myndighetsgemensamma uppdrag för att
bekämpa våld mot kvinnor( Prop 1997/98:55, SOU 1995:60).I uppdraget ingår bland annat
samarbete mellan olika myndigheter på lokal nivå. Detta för att arbetet ska bli effektivare.

Syfte och avgränsning

Detta handlingsprogram berör samarbetet beträffande våld mot kvinnor och har upprättats i
samarbete med vårdcentral, polis , socialtjänst  i Älvsbyn. Utöver dessa myndigheter har även
Kvinnojouren i Älvsbyn  deltagit med sina värdefulla fakta och kunskaper.
Syftet med detta handlingsprogram är  att tydliggöra  myndigheternas olika ansvarsområden
och att åstadkomma ett bra samnyttjande av insatser till hjälp för kvinnor i situationer där män
utövar våld mot kvinnor . Handlingsprogrammet innehåller mål och inriktningar men främst
konkreta råd, mm som ska kunna vara till praktisk nytta för den enskilde polisen/
sjuksköterskan / läkaren/  socialtjänstemannen som hanterar dessa frågor. Allt för att
samarbetet ska fungera smidigt även nattetid.

Handlingsprogrammet går inte in på de relationsmässiga., psykologiska och sociala
mekanismer bakom våldet mot kvinnor. Information om bla detta finns att hämta på
www. kvinnofrid. se som nyligen är upprättat  av 15 centrala myndigheter i samverkan.

Mål

Den övergripande målsättningen i myndighetssamverkan i Älvsbyn är att motverka våld mot
kvinnor så att antalet misshandelsfall sjunker samt att hjälpa och stödja den utsatta kvinnan.
Målet uppnås genom följande:
� utforma ett handlingsprogram som belyser de olika myndigheternas ansvar .Syftet är att

visa de olika verksamheternas interna processer för att därmed skapa kunskap och
förståelse hos alla aktörer som möter den misshandlade kvinnan och hennes barn.

� handlingsprogrammet innehåller detaljerade checklistor för de olika myndigheterna i
mening att betona var och ens ansvar men även för att skapa samsyn och upplevelse av
gemensamt ansvar.

� vidta viktiga förstahands åtgärder  samt stödja, vårda och skydda utsatta kvinnor så att de
känner trygghet. Målet är även att ge kvinnan stöd så att hon kan komma ur relationen  och
att hon vågar berätta om misshandeln genom hela rättsprocessen.



� detta handlingsprogram innefattar även hjälp till kvinnor som har blivit utsatta för
människohandel för sexuella ändamål.

� särskilt uppmärksamma barnens situation och deras behov av stöd.
� anordna fortsatta utbildningsinsatser för alla berörda inom de olika myndigheterna internt

och myndighetsövergripande.
� återkommande samordning genom möten  2 gånger per år för de som ingår i

myndigheternas samverkansgrupp, se nedan.
� utarbeta riktlinjer och mall för avvikelsehantering för uppföljning och utvärdering.

Lena Gran-Egmark                                                Anne-Britt Ferreira
Primärvården, Älvsby Vårdcentral                        socialtjänsten Älvsby kommun

Martin  Nilsson
polisen Älvsbyn



 

•  Samtal och undersökning av patient ska ske utan att misstänkt  gärningsman är med

•  Lämna inte patienten ensam, se till att sjukvårdspersonal finns  med. Begränsa antal
personal som patient kommer i kontakt med

•  Fråga rakt på sak; - ” Har du blivit slagen”

•  Framhåll möjligheter till hjälp fastän kvinnan nekar till misshandel

• Lägg inte  dina egna värderingar i parets relation

•  Erbjud kontakt med Kvinnojouren

•  Erbjud hembesök av distriktssköterska dagen därpå

•  Ta alltid reda på ifall det finns minderåriga barn i familjen. Meddela kvinnan att information
kommer att lämnas in till socialtjänsten enligt SOL kap 14 §1 (socialtjänstlagen) Särskilt
blankett finns, ”Barn i riskzonen”

•  Uppmuntra kvinnan att göra polisanmälan. Sjukvårdspersonal kan göra anmälan med
patientens samtycke.

•  Grov misshandel kan vara försök till dråp med lägsta strafftid  två år. I sådana fall viker vår
sekretesslag och vi som sjukvårdspersonal kan anmäla utan kvinnans medgivande. Vid
tveksamheter ring polisen och rådgör.

• Vid våldtäkt ska dessa kvinnor handläggas av Kvinnokliniken Sunderby Sjukhus

•  Uppge att vi har som rutin att ta kontakt med socialtjänsten för att kvinnan skall få stöd. Om
kvinnan motsätter sig detta och om det inte finns barn i familjen så måste detta respekteras.

• Om akut hjälp av socialtjänsten behövs tex kvällar / helger ring
Länskommunikationscentralen  tel 0920- 295001, de har telefonnummer till aktuella
socialtjänstemän.

•  Fråga kvinnan om lov att fotografera hennes skador. Säger hon nej ska det respekteras. Även
om hon inte vill anmäla misshandeln så fråga om hon går med på fotografering. Detta för att
hon kan komma att ändra sig efter ett par dagar och då kan det vara för sent att fota.

•  Återbesök dagen efter för eventuellt kompletterande fotografering. Dtta pga blåmärken inte
alltid hunnit träda fram första dagen.



Barn i riskzonBarn i riskzonBarn i riskzonBarn i riskzon
Arbetsplats Giltigt  fr o m Giltigt  t o m Dok nr Sida

Älvsby VC 041101 051101 3. 5 av 1
Upprättat av Godkänt av Version Ersätter

Lena Grahn-Egmark Ola Berg

Till socialtjänsten
Individ- och familjeomsorgen

i  …………………………. kommun.

I samband med vårdnadshavares besök hos Älvsby Vårdcentral pga våld i hemmet kan barn
som finns i hemmet antas fara illa.
Aktuell händelse:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Vårdnadshavares namn:……………………………………………….

Barnet/barnens namn…………………………………………………..

Ålder…………………………………………………………………..

Datum………………………………………………………………….

I tjänsten

……………………………………………
Älvsby Vårdcentral



Polis i Älvsbyn och åklagarmyndigheten

När polisen får kännedom om att en kvinna blivit misshandlad gäller följande (sammandrag
från särskild överenskommelse mellan Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i
Norrbotten)

• Förhöra och Dokumentera. Då patrull kallas till platsen, skilj på paret och låt dem
berätta vad som hänt var för sig. Kvinnan videofilmas eller fotograferas. Vid eventuell
videofilmning:
1. Håll till i ett avskilt rum
2. Ange tid, plats etc.
3. Låt kvinnan lämna en kort berättelse framför kameran (den delen används

separat om kvinnan tar tillbaka sina uppgifter). Dokumentera därefter skadorna med
kameran, utan kvinnans kommentarer.

• Kontakta åklagaren från brottsplatsen. Åklagaren är förundersökningsledare i alla
ärenden som rör misshandeln, olaga hot samt upprepade fall av ofredande och
hemfridsbrott som riktar sig mot närstående kvinna. Beredskapsåklagare finns tillgänglig
dygnet runt. När det finns anledning anta att brott av denna typ är begånget får medling
inte ske utan utredningsåtgärder skall vidtas. Målsägandeförhör och förhör med misstänkt
kan ske på plats.

• Eventuella tvångsåtgärder mot den misstänkte. Beslut förundersökningsledare om ej
fara i dröjsmål. Fara för undanröjande av bevis föreligger regelmässigt initialt, ofta även
recidivfara. I regel grips därför den misstänkte och förs till polisstationen för förhör.
Eventuella skador på denne skall dokumenteras. En misstänkt som hävdar att den varit
utsatt för våld från målsäganden bör genomgå läkarundersökning. Kroppsbesiktning kan
bli aktuell.

• Husrannsakan på brottsplatsen. Krävs förundersökningsledarens beslut. Fotografera
eller videofilma. Omkullvälta möbler, krossat glas etc. som styrker målsägandens eller
den misstänktes uppgifter? Eventuellt sönderrivna/blodfläckade kläder, förstörda
smycken, anteckningar etc. tas i beslag.

• Övriga närvarande personer. Vittnesförhör tas så snart som möjligt. Om barn i
familjen varit närvarande dokumenteras detta i utredningen och anmälan till
socialtjänsten sker (OBS! Förhör med barn hålls inte initialt).

• Läkarundersökning. Vid misstanke om misshandel tas kvinna till läkarundersökning
och rättsintyg utfärdas. Kvinnan skall gå med på läkarungersökning  och rättsintyg.
Inhämta om möjligt också tillstånd att beställa kopia av journal.

• Stöd och hjälp till kvinnan. Utred och upplys om behovet av hjälp från kvinnojouren,
eventuellt annan bostad, besöksförbud målsägandebiträde , skyddad identitet,
trygghetspaket (bland annat larmtelefon). Hur ser den framtida hotbilden ut? Har mannen
vapen? Underrätta socialtjänsten i samråd med kvinnan. Socialtjänsten kan därefter ta
över en del av dessa skyddsåtgärder.

Om anmälan görs på polisstationen skall den, innan kvinnan lämnar stationen, föredras för
åklagare för beslut om förundersökning skall inledas.

Mål: Förundersökning av aktuellt slag skall redovisas med förundersökningsprotokoll till
åklagade senast fyra veckor efter anmälan. Åtal skall väckas inom sex veckor efter anmälan.



En bedömning måste göras från fall till fall om alla ovanstående åtgärder hinns med av en
patrull på plats. Om patrullen får ett mer akut utryckningsuppdrag måste i undantagsfall någon
av ovanstående åtgärder avbrytas och vidtas senare. 

Socialtjänsten

När socialtjänsten får kännedom om att en kvinna blivit misshandlad gäller följande:

Kontakt tas med kvinnan för bedömning av hjälpbehov. Utredning och bedömning avgör vilka
hjälpinsatser kvinnan och eventuella barn är i behov av. Det är i detta hänseende viktigt att
beakta barnets bästa och låta det bli en viktig faktor i beslutsfattandet.

Eftersom det finns många människor med annat språk än svenska i Älvsbyn, är det viktigt att
kontakta tolkjouren för beställning av tolk, tel 08-50611900, om det finns ett behov av detta.
Är man inte alldeles säker på att kvinnan klarar sig obehindrat på svenska ska tolk beställlas.
Det är absolut förbjudet att använda sig av barnen vid tolktillfällena!

Följande hjälpinsatser erbjuder socialtjänsten:
• skydd
• ekonomisk hjälp
• boende
• kontaktperson/familj
• stödjande samtal
• kvinnan ska uppmuntras att göra en polisanmälan
• barnets behov ska uppmärksammas
• information lämnas om andra hjälpande och stödjande aktörer tex kvinnojour,polis, hälso

och sjukvård.

Övriga samarbetspartner

Kvinnojouren i Älvsbyn

Kvinnojouren är en ideell förening som ger råd och stöd till våldsutsatta kvinnor.
Kvinnojouren kan erbjuda följande:
• lyssna och ge kvinnan råd
• stötta kvinnan i hennes beslut
• hänvisa kvinnan vidare
• försöka svara på känsliga frågor som kvinnan inte vågar fråga någon annan
• följa med kvinnan som stöd till tex polisen,sjukhus
• i vissa fall ordna tillfälligt boende

De som arbetar vid kvinnojouren har tystnadslöfte. Kvinnan har möjlighet att vara anonym
Älvsby Kvinnojour har telefon nr 0929-10187, 070-2380066



Särskilt om vissa samarbetsfrågor

Sekretess:
Sekretess gäller  normalt för utlämnade av information mellan socialtjänsten, polisen och
sjukvården. Undantag gäller i följande fall:
� för sjukvården bryts sekretessen gentemot polisen i fråga om brott som har en lägsta

strafftid på 2 år. ( vid tveksamheter ring polisen och rådgör)
� för sjukvården och socialtjänsten bryts sekretessen för uppgift om enskild  som inte fyllt 18

år, eller enskild som missbrukar narkotika/alkohol eller närstående till någon sådan person.
� polisen och sjukvården har anmälningsplikt till socialtjänsten i fråga om barn som far illa
( 14 kap 1 § SoL ).
� socialtjänsten ska underrättas om en kvinna har behov  av dess insatser, såtillvida att

kvinnan ej motsätter sig detta.

Vem har ansvaret?

Det är viktigt att samarbetet fungerar även under kvälls/nattetid. När instanserna kontaktar
varandra i varje enskilt fall måste det tydligt klargöras vem som ansvarar för vad.
Myndigheternas ansvar kan aldrig överlåtas till frivilligorganisationerna. Även om
samarbete sker på ett konstruktivt sätt har alltid myndigheterna huvudansvaret.

Huvudansvarsområden:
����    stödjande samtal/kontaktperson - socialtjänsten i samverkan med kvinnojouren.
 
����    ekonomi- socialtjänsten
 
����    boende- socialtjänsten i samverkan med kvinnojouren
 
����    sjukvård - sjukvården
 
����    lagföring av gärningsman - polisen
 
����    målsägandebiträde i rättsprocessen - polis eller åklagare anmäler behov till tingsrätten
 
����    stödperson i rättsprocessen - polis eller åklagare anmäler behov till tingsrätten
 
����    besöksförbud - polisen anmäler behov till åklagare som beslutar
 
����    trygghetspaket - polisen beslutar om ev utdelning
 
����    skyddad adress- beslutas av lokala skattemyndigheten
 
����    ny identitet - polisen anmäler behov till Stockholms tingsrätt som beslutar



Fortsatt utbildning och utveckling av rutiner

Ett bra genomslag av handlingsplanen förutsätter en god förankring inom respektive
myndighet. Detta kräver också ett kontinuerligt arbetet med attityder och utbildning bland
personalen. Inom ramen för regeringsuppdraget har lokal utbildning genomförts inom
respektive samverkansorgan. Viss fortsatt utbildning kommer att genomföras.

Uppföljning/möten

Den grupp som arbetat fram denna handlingsplan kommer att träffas 2 gånger per år. Vid
träffarna ska en uppföljning av programmet göras för att verka för att det får genomslag.
Praktiska problem ska tas upp och diskuteras.
Gruppen ska tillämpa en rutin för avvikelse rapportering sinsemellan, det vill säga där
underrättelse sker till gruppen via mail eller telefonkontakt om något inte fungerat enligt detta
handlingsprogram.



Telefon lista:

Älvsby Kommun 0929-17000 vx

Polisen 0929-16800 vx

Älvsby Vårdcentral 0929- 16500 vx

Journummer distriktsköterska    0929-16560

Kvinnojouren Älvsbyn  0929- 10187, 070-2380066

Länskommunikationscentralen 0920-295001

Brottsofferjouren i Luleå/ rådgivning 0920-10413 ,   070-6060413

Jourhavande präst sökning via SOS alarm 0920-228264

BRIS 0200-230230


