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Haninge kommuns policy mot våld i nära relationer
Definitioner
Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående
oavsett ålder, kön eller könsidentitet. Begreppet inkluderar även barn som har upplevt
våld mellan närstående. Kännetecknande är att den som är utsatt har eller har haft en
nära och förtroendefull relation till våldsutövaren, vilket ofta innebär starka emotionella
band. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott.
Bakgrund
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, men även ett folkhälsoproblem med fysiska
och psykiska konsekvenser. Haninge kommuns folkhälsoarbete utgår från att varje
människa har ett lika värde, vilket innebär att varje individ ska ha rätt att utvecklas efter
egna förutsättningar och ges möjlighet att nå den hälsa som är individuellt möjlig. År
1993 antog FN en deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor. Deklarationen
betonar att våld mot kvinnor utgör en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter, och är ett hinder för att uppnå jämställdhet, utveckling och fred. Haninge
kommuns policy mot våld i nära relationer har sin utgångspunkt i FN:s deklaration om
avskaffandet av våld mot kvinnor, barnkonventionen samt i socialtjänstlagen (kap 5,
11§) som sedan år 2007 har skärpts och betonar socialnämndens (inklusive äldrenämndens) ansvar för att alla våldsutsatta personer och barn som har upplevt våld ska få det
stöd som de har rätt till.
Mål
•

Kommunens stöd till våldsutsatta ska vara av god kvalitet och ska, så långt som
det är möjligt, baseras på aktuell forskning och beprövade metoder och program.

•

Kommunens arbete med att motverka våld i nära relationer ska bestå av förebyggande, tidiga och behandlande insatser. Här ska särskilt fokus läggas på
våldsutövaren.

•

Kommunen ska ha en väl fungerande samverkan internt och med andra berörda
myndigheter och organisationer för att motverka våld i nära relationer, samt ska
bygga en hållbar och samordnad vårdkedja för våldsutsatta personer där barn
som utsatts för eller upplevt våld specifikt ska uppmärksammas.

Metod
•

Arbetet i Haninge kommun utgår från ett helhetsperspektiv som innebär att den
som har utsatts för våld, den som själv har utövat våld och de barn som har
upplevt våld skyndsamt ska erbjudas stöd, råd och behandling.

•

Ett kontinuerligt lärande i ämnet våld i nära relationer ska ske för medarbetare i
kommunen.
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Ansvarsfördelning
Policyn är vägledande för nämnder och förvaltningar vid verksamhetsplanering och i
utvecklingsarbete. Tillämpningen av policyn bör redovisas i berörda nämnders mål och
budgetdokument.
Uppföljning och ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av policyn inom en femårsperiod efter att
policy trätt i kraft.
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