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Policy  

för  

arbetet mot våld i nära relationer i Sollentuna kommun  

Antagen av fullmäktige 2013-05-29, § 62, Dnr 2012/0733.KS.707  

 

Inledning 

Våld i nära relationer, och särskilt våld mot kvinnor, är ett allvarligt 

samhällsproblem, ett individuellt problem och ett folkhälsoproblem. Våldet 

är ett hinder mot den enskildes trygghet, men också mot en fortsatt 

utveckling mot jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Begreppet våld i nära relationer inkluderar fysiskt, psykiskt, sexuellt och 

ekonomiskt våld samt försummelse av närstående äldre och/eller personer 

med funktionsnedsättning som kan förekomma mellan närstående, oavsett 

ålder, kön och etnicitet.  Försummelse kan till exempel innebära att en 

person inte får sina dagliga behov tillgodosedda så som mat och hygien eller 

förvägras ta sin medicin.  

Vision 

I Sollentuna kommun förekommer inget våld i nära relationer. 

Uppgift 

Sollentuna kommuns arbete mot våld i nära relationer innebär att: 

 Våld i nära relationer inom kommunen ska uppmärksammas och 

åtgärdas. 

 Den som utsätts för våld eller hot om våld ska snabbt få stöd och 

hjälp i sin situation. 

 Barn som drabbas av eller som upplever våld i familjen ska få stöd 

och hjälp att bearbeta sina upplevelser. 

 Den som utövat våld eller är orolig för att så ska komma att ske ska 

erbjudas hjälp, stöd och information. 

Inriktning 

Arbetet ska inriktas på tre huvudområden: 

- Förebyggande arbete för att hindra att våld ska uppstå. 

- Hjälp och stöd till våldsutsatta barn och vuxna samt till våldsutövare. 

- Åtgärder för att förhindra att våld upprepas. 
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Framgångsfaktorer: 

 Kunskaps- och kompetensutveckling. 

 Strukturerad intern samverkan. 

 Samverkan med externa aktörer. 

 Långsiktighet samt regelbunden uppföljning och utvärdering. 

Nämndernas ansvar 

Till följd av nämndernas ansvars- och verksamhetsområden har 

socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden 

ett särskilt ansvar för arbetet mot våld i nära relationer i enlighet med denna 

policy. Respektive nämnd ska ta hänsyn till detta i sin verksamhets-

planering.  

Berörda nämnder och brottsförebyggande rådet ska delta i planering och 

uppföljning. 

Socialnämndens ansvar 

Socialnämnden ska följa utvecklingen inom området och ansvara för 

samordningen mellan nämnderna. 

Uppföljning 

Vartannat år ska socialnämnden inom ramen för kommunens 

kvalitetssystem utifrån denna policy lämna en redovisning till fullmäktige.  

 


