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Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, § 35

Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva
utsatts för våld kunna känna sig säkra på att de ska få det stöd som anses nödvändigt,
och att myndigheter och organisationer i samverkan aktivt ska arbeta för att förändra
deras situation.

Mål för socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn

Hos socialtjänsten ska alla våldsutsatta kvinnor få stöd oavsett var kvinnan först
söker hjälp

En utsatt kvinna ska erbjudas skydd för vidare misshandel och övergrepp samt stöd
för att polisanmäla våldet

Om kvinnan önskar det ska hon få stöd i den fortsatta rättsprocessen

Kvinnan har rätt till ekonomiskt bistånd oberoende av mannens ekonomi

Finns det barn i relationen ska barnets situation uppmärksammas

Barn ska erbjudas direkt stöd av kvalificerad handläggare och kunna erbjudas
samtalsstöd

Våld mot kvinnor är ingen ovanlig företeelse. Den som utsätts för våld måste få
hjälp att komma från detta våld så att inte misshandeln fortsätter med bestående
skador och livslånga men. Barn från familjer där våld förekommer riskerar att själva
bli utsatta för våld men lika allvarligt är det att dessa barn riskerar att som vuxna
själva komma att utöva våld. I nedanstående talas om kvinnan men finns det utsatta
barn, så ska även dessa omfattas av åtgärderna.

Det är inte alltid så att de utsatta kvinnorna söker hjälp. De är ofta hotade och vågar
därför inte söka hjälp. Många saknar också kunskap om var de ska söka hjälp.
Människor i deras närhet, familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater, kan hjälpa
dem att ta första steget och själva skaffar sig information om var man kan vända sig.

Det är därför viktigt att Älvsbyns kommun fortlöpande informerar om orsaker till
våld mot kvinnor, tidig upptäckt och var man söker hjälp.

Anställda inom Älvsbyns kommun ska ha den kunskapen att de vet hur de ska agera
i mötet med våldsutsatta kvinnor. Den person som först möter kvinnan ansvarar för
att kvinnan får den hjälp hon behöver och följer henne så länge hon väljer detta eller
att en annan person tar vid.



2

Kvinnan ska få skydd för vidare misshandel eller andra övergrepp som hon utsatts
för. Hon ska även få stöd att polisanmäla det hon utsatts för.

Kommunen har det övergripande ansvaret för att personal har kunskap om våld mot
kvinnor och våld i hederns namn. Vidare är det ett kommunalt ansvar att de kvinnor
som utsätts för våld kan finna skydd från misshandel, övergrepp och risk att bli
dödade. Det förutsätter att det finns skyddade boenden som kommunen eller annan
kan driva. Det finns emellertid inget krav på att det i varje kommun måste finnas ett
sådant.

CHECKLISTA VID FAMILJEVÅLD  (ursprung Socialförvaltningen i Enköping)

Våga fråga
Misstänker du att en kvinna lever i en relation där hon blir misshandlad, fråga rakt
på sak: ”Har du blivit slagen? Har det hänt tidigare? Vill du berätta vad som har
hänt?” Undvik ordet misshandel.

Kort väntetid
Det är viktigt att omgående fånga upp en kvinna som misshandlats. Om det går
några dagar, hinner kvinnan rationalisera bort det hela.

Lyssna
Lyssna uppmärksamt på kvinnans berättelse, kritisera inte eftersom kritik av kvinnan
eller parets relationer ökar kvinnans skuld- och skamkänslor. Misshandeln är inte
hennes fel. Det kan även vara bra att ha en ”fixare” i början, t ex att du säger: ”Nu
bestämmer jag att Du (och Dina barn) behöver skydd för att inte bli slagna mer”.

Barn
Finns det barn med i bilden, måste deras behov av skydd bedömas. Bedöm
skyddsbehovet innan fadern informeras.

Enskilt samtal
Inga parsamtal!

Våld och hot om våld i hederns namn
När det handlar om unga kvinnor och flickor från starkt patriarkala miljöer måste
skyddsbehovet bedömas innan vårdnadshavarna kontaktas. Lyssna på flickan och
hennes riskbedömning vad gäller personer i hennes nätverk.

Tolk
Vid tolkbehov ska tolk via tolkjouren användas. Anhörig eller vän till familjen ska
inte tolka. Låt kvinnan se tolkens namn, helst kvinnlig, och godkänna denna.

Polisanmälan
Uppmuntra kvinnan att göra polisanmälan.

Läkarundersökning
Uppmuntra kvinnan till läkarundersökning. Även om kvinnan i dagsläget vill anmäla
till polisen, kan hon ändra uppfattning senare och då behövs bevis. Dokumentera
vad kvinnan berättar på ett så noggrant sätt att det senare går att bevisa vem hon
talade med, vad som hände osv.
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Skydd
Kan kvinnan återvända hem? Behövs skyddat boende? Kvinnojouren?

Informera
Informera själv eller se till att hon får information om besöksförbud/
trygghetspaket/skyddad adress.

Stöd
Kvinnan är i stort behov av stöd. Fråga om hon har någon i sitt nätverk att vända sig
till. Kvinnojouren kan vara till stor hjälp här.

Ekonomisk situation
Har kvinnan några pengar att röra sig med eller är hon ekonomiskt beroende av
mannen? Om så är fallet har hon rätt till försörjningsstöd.

Personliga tillhörigheter
Låt inte kvinnan gå ensam och hämta sina tillhörigheter. Se till att någon följer
henne och be att polisen är med.

Rättsprocessen
Kvinnan behöver som regel stöd under hela rättsprocessen.

Återbesök
Regelbunden kontakt med samma socialsekreterare. Erbjud flera samtal och boka
alltid in ett avslutningssamtal.

Handlingsplan
Upprätta alltid en handlingsplan tillsammans med kvinnan.

HANDLINGSPROGRAM FÖR SOCIALTJÄNSTEN

Mötet med en våldsutsatt kvinna
• samtal med kvinnan enskilt.

Väga fråga! Misstänker man att hon lever i en relation där hon blir misshandla, fråga
rakt på sak! Använd inte ordet misshandel. Många upplever inte slag och knuffar
som just misshandel.

Verkar kvinnan befinna sig i en kaotisk situation och har svårt att beskriva vad hon
behöver hjälp med, så kan det röra sig om misshandel. Säg t ex: ”jag vet inte om
detta är ett problem för dig, men många klienter har upplevt våld i nära relationer. Vi
har därför nu den rutinen att vi frågar alla om detta. Har du blivit utsatt för våld av
din partner?” Eftersom många av de kvinnor som socialtjänsten träffar i sitt arbete
lever med någon som skadar eller hotar dem, är det en relevant fråga att ställa alla
klienter, om de varit utsatta för övergrepp.
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Barn
• ta reda på om kvinnan har barn och vem som är vårdnadshavare. Var finns

barnen och hur är det ordnat för dem?
• i ett akut läge är det viktigaste både för kvinnan och barnen att de försäkras en

trygg och säker miljö. Detta är oftast bara möjligt genom att ordna ett tillfälligt
skyddat boende för dem.

• tala med barnen.

Det är viktigt att uppmärksamma barnen i familjer där mamman är utsatt för våld.
Många av barnen i sådana familjer utsätts även själva för fysisk misshandel och flera
för sexuella övergrepp av pappan eller mammans partner. (Mellberg, Nea; När det
overkliga blir verklighet, Umeå Universitet 2003). Barnet har ofta ambivalenta
känslor inför sina föräldrar och har därmed svårt att bearbeta sina upplevelser.

Var tydlig och bekräfta samt ställ konkreta frågor. Om barnet börjar berätta om att
det sker våld i familjen måste barnet försäkras om att det inte finns risk för fortsatt
våld eller repressalier.

Umgänge
När modern lämnat mannen och fråga om umgänge uppstår är det viktigt att tänka
på faran med parsamtal samt de svårigheter som kan uppstå i samband med själva
överlämnandet av barnen. Det är situationer där hot och våld fortsätter att före-
komma. Arbetet från socialtjänstens sida måste inriktas på att undvika situationer
där barnet tvingas uppleva rädsla och hjälplöshet. Kontaktperson vid dessa tillfällen
är en möjlighet.

Om pappan misshandlat mamman bör vissa kriterier vara uppfyllda:
1. att han tagit på sig ansvar för våldet
2. barnen inte längre behöver beskydda mamma
3. umgänget sker på ett betryggande sätt
4. att om mannen blivit dömd, barnen vet att våldet är brottsligt.

Mannen
Våldet är olagligt och ska därför i första hand hanteras av rättsväsendet. Även
mannen behöver prata om att börja ta ansvar för sig själv och sluta att utsätta sig och
andra för våldsamma handlingar. Var konkret och prata om våldet. Var tydlig med
att våld kan aldrig accepteras och är förbjudet i lag. Att föra ett samtal med mannen
om misshandeln kan vara ett sätt att påtala att det är han som är ytterst ansvarig för
våldet och därmed han som ska få stopp på våldet i familjen. Det är viktigt att kunna
hänvisa mannen till olika former av hjälp- och stödverksamhet för att kunna erhålla
ett alternativt förhållningssätt till våldsbeteendet.
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Tänk även på detta!
• Socialtjänsten kan erbjuda sitt familjeteam, så att föräldern förstår barnets

utsatthet och behov av hjälp. Enskilda samtal bör alltid erbjudas.

• Samarbete med kvinnojouren för hjälp och stöd och krisbearbetning med erfarna
jourkvinnor.

• Gör en riskbedömning tillsammans med kvinnan. När kvinnan utsatts för
misshandel eller övergrepp är det motiverat att göra en riskbedömning för
allvarliga skador och även dråp/mord. Följ upp med en säkerhetsplanering. En
säkerhetsplanering görs utifrån kvinnans situation, hennes prioriteringar och vad
hon bedömer fungerar i hennes situation. Hennes och barnens säkerhet måste
vara första prioritet.

• Ansökan om skyddad adress eller markering för särskild sekretessprövning i
skatteförvaltningens folkbokföringsregister. Ansökan bör styrkas med kopia av
polisanmälan, intyg från sociala myndigheter eller dylikt.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

Anne-Britt Ferreira
områdeschef


