Genomförandeplan för fortsatt utveckling 2012-2013

Samverkan mot våld
Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relation

Vision
Samverkan mot våld har många vinster och sträcker sig över flera områden;
All våldsandvändning minskar, vilket leder till att färre barn växer upp i miljöer med våld.
Den våldsutsattes behov tillgodoses med stöd och skydd för denne och dennes anhöriga.
Utsattas trygghet ökar genom fler strukturerade riskanalyser och mer omfattande stöd
och behandling.
Fler ärenden leder till åtal då polisens förstahandsåtgärder och utredningars kvalitet
förbättras.
Färre män använder våld, då gärningspersonen i större utsträckning lagförs och erbjuds adekvat
behandling.
Mörkertalet minskar då anmälningsbenägenheten ökar.

Målgrupper
Kvinnor över 18 år som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.
Minderåriga barn och ungdomar som utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller som varit
vittne till våld.
Män som på eget initiativ söker stöd för ett aggressivt beteende och/eller anmälts för våldsbrott.

Mål för utvecklingsarbete 2012-2013
Den politiska styrgruppen för Samverkan mot våld och Länsstyrgruppen har konstaterat ett behov av
en långsiktig strategi och struktur för samverkan mot våld i länet. Då projekt Samverkan mot våld
förlängs kommer projektet att utgå från ursprunglig projektplan med samma målsättning, målgrupp,
och syfte. I projektets andra fas kommer fyra fokusområden att prioriteras samt att två
specialistgrupper kopplas till utvecklingsarbetet. En grupp bestående av personal från länet som i sitt
uppdrag har att samordna myndigheter vid våld i nära relation ska bl.a. arbeta med att utveckla
gemensamma riktlinjer för samverkan mellan myndigheter, verka för samverkan mellan kommunerna
samt analysera behov av kompetensutveckling.

Den andra gruppen, som bidragit med sin kunskap och erfarenhet från projektets början, består av
frivilligorganisationerna Brottsofferjouren, kvinnojouren, Rädda barnen och Handikappförbundet. RFSL
är inbjudna att delta. Gruppen är särskilt viktig för att lyfta fram brukarens perspektiv och samverkan
mellan frivilligorganisationer och myndigheter. Båda grupperna ska delta vid utvecklingen av en
webbportal om våld i nära relation som riktas till våldsutsatta, våldsutövare och anhöriga samt till
yrkesverksamma i form av ett kompetenscentrum.

Fyra fokusområden
Samverkansmyndigheternas efterlevnad av basnivå
Samverkansmyndigheterna har upprättat varsin basnivå om vad våldsutsatta kan förvänta sig gällande
rättsäkerhet, skydd, råd, stöd och behandling i Norrbotten. Projektet kommer att stödja utveckling och
efterlevnad av basnivån som fyller två viktiga funktioner; dels som en garanti för att myndigheternas
insatser vid våld i nära relation håller god kvalitet oavsett var brottet aktualiseras i länet, dels att varje
myndighet identifierar sitt ansvar och uppdrag vilket är en förutsättning för fungerande samverkan.

Utveckling av beprövade rutiner för myndighetssamverkan.
I projektet har ”funktioner istället för hus” blivit ett begrepp som beskriver hur målsättningen om ett
centrum mot våld utvecklats till att istället handla om funktioner, personella resurser spridda i länet,
med uppdrag att stödja och koordinera myndigheternas insatser vid våld i nära relation. Projektet har
under det första året sökt och prövat metoder med påvisat goda effekter för att utveckla myndighetssamverkan. Vi kommer att fortsätta utveckla de beprövade samverkansrutinerna för myndigheternas
initiala insatser dels då barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp i likhet med det arbete som
sker i ett barnahus, dels då polisanmälan om våld i nära relation upprättats med målsägande över 18
år med inspiration av Relationsvålds centrum (RVC).
Projektet kommer att stödja de verksamheter som finns etablerade och de som byggs upp i länet för
att ge stöd till barn och kvinnor utsatta för våld och övergrepp. Vi kommer även att arbeta för att Ickevåldsmottagningen utvecklas och att dess tillgänglighet ökar. Alla som utsatts för våld i nära relation
och/eller sexuella övergrepp kan behöva få krisbearbetning och det är viktigt att socialtjänsten, primärvården, barn-och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin samverkar i vårdkedjan, och att det finns
en ”insatskedja” så att utsatta som lever/levt med våld i sin familj får adekvat hjälp. Projektet kommer
därför att verka för att kommunernas och landstingets resurser samordnas för att möta, bedöma och
behandla psykisk ohälsa hos både våldsutsatta och våldsutövare.
Då flertalet myndigheter har ett ansvar för målgrupperna samt är beroende av varandras insatser, bör
det skrivas överenskommelser mellan myndigheterna om samordnade insatser, uppföljning och utvärdering etc. Överenskommelser mellan myndigheterna är också en förutsättning för kontinuitet och
hållbarhet.

Webbportal som kompetenscentrum och informationsstrategi
Projektet kommer att utveckla en webbportal i länet om våld i nära relation riktad dels till våldsutsatta,
våldsutövare samt anhöriga, dels till berörd personal hos samverkansmyndigheter och organisationer.
Webbportalen ska ge kunskap om våld i nära relation samt ge en samlad bild av myndigheternas, särskilda verksamheter och frivilligorganisationers ansvarsområde och uppdrag. Webbportalen ska ge
vägledning med lokal information om resurser och rutiner inom respektive kommun. För att sprida
information och för att öka webbportalens tillgänglighet ska det finnas en gemensam våldsknapp i
Norrbotten. Denna våldsknapp ska finnas väl synlig på varje myndighets hemsida och direkt leda till
webbportalen med samlad information.
Webbportalen ska ge förutsättning till gemensam kompetensutveckling genom webbutbildningar,
streamade förläsningar etc. om mäns våld mot kvinnor samt om särskilt sårbara grupper; personer
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, hbt - personer, kvinnor med funktionsnedsättning, unga
och äldre kvinnor, kvinnor med missbruksproblem, kvinnor med annan etnicitet samt kvinnor i trafficking eller prostitution.
Webbportalen kan även utvecklas så att den kan användas som en virtuell arbets-och mötesplats för
att öka förutsättningarna för nära samverkan, samsyn och erfarenhetsutbyte mellan personal och
myndigheter i länet.
Kartläggning av våldets förekomst och myndigheters insatser
Projektet kommer att under 2012-2013 genomföra en upprepad kartläggning i länet om våldets omfattning och av myndigheternas insatser och samverkan vid våld i nära relation. För att kunna undersöka våldets förekomst ska projektet stödja myndigheterna att anpassa sina system så att de kan dokumentera antalet våldsutsatta/våldsutövare de möter i sin verksamhet med sökbarhet och tillförlitlighet. Befintlig kartläggning kommer att kompletteras med frågor om adekvat kompetens och erfarenhet inom myndigheterna och frågor om myndigheters samverkan med frivilligorganisationer kommer
att förtydligas. Kartläggningen blir även en uppföljning för att se eventuella resultat av det pågående
förbättringsarbetet.

Vill du veta mer
Samverkan mot våld är ett spännande myndighetssamarbete mellan Norrbottens läns kommuner,
Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotten och Åklagarmyndigheten och det finns
mycket att berätta.
Kontakta gärna projektledare Annika Stävenborg Vennberg genom att mejla till
annika.stavenborg@bd.komforb.se eller ringa på 070-693 54 63.
Du hittar mer information och all dokumentation om projektet på www.bd.komforb.se/vald

