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Bakgrund 

I 5 kap. 11§ Socialtjänstlag (2001:453), SoL, tydliggörs att socialtjänstnämnden ska verka för 
att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Det tydliggörs även att 
nämnden ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Vidare anges att 
nämnden ansvarar för att barn som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
Detsamma gäller för barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående.  

Regeringens nationella handlingsplan beskriver hantering för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Våld i nära relationer är ett 
samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. 
Våldet är alltid en kränkning av den utsattes mänskliga rättigheter. 

Alla som utsätts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) har en organisation för att ge stöd till de som utsatts 
för våld men också för utövaren och för barn som har levt med våld och/eller bevittnat våld. 

2021 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebar att socialnämnden ska verka för 
att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra 
sitt beteende. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen tydliggörs det att 
barns behov av information, råd och stöd särskilt ska beaktas om barnets förälder eller någon 
annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter barnet eller en närstående för 
våld eller andra övergrepp. Enligt offentlighets- och sekretesslagen tydliggör att det är möjligt 
för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att under vissa förutsättningar lämna uppgifter till 
Polismyndigheten för att förhindra ett allvarligare vålds- frids- eller sexualbrott. 

Syfte 

Syftet med riktlinje är att öka kunskapen kring våld i nära relationer och stödja chefer och 
personal i hanteringen.  

Mål 

Målet med riktlinjen är att all personal, oavsett yrkeskategori ska veta hur situationer 
innehållande våld i nära relationer ska hanteras.  
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Allmän beskrivning 

Våld i nära relationer innebär att det finns en nära och förtroendefull relation mellan 
personerna. Det kan tex vara makar, sambo, syskon, föräldrar. Det kan även gälla andra 
personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till. Våld i 
nära relationer skiljer sig mot annan våldsbrottslighet, då brottet oftast begås i hemmet av en 
person som den utsatte har eller har haft en nära relation till. Vanligtvis upprepas våldet.  

Det är vanligt att den som blir utsatt sällan vill söka hjälp på grund av beroendeställning till 
förövaren. Våld är varje handling som skrämmer, smärtar eller kränker en person. En 
handling som får denna person att göra sådant han/hon inte vill eller att avstå från att göra 
något han/hon vill.   

Begreppet våld och övergrepp mot närstående kan indelas i fem huvudgrupper. I regel 
förkommer kombinationen av dessa former av övergrepp.  

• Fysiskt: exempelvis - slag, nyp, knuffar, sparkar, fastbindning 

• Psykiska övergrepp: exempelvis - hot, trakasserier, förnedringar, utskällningar, att 
man vägrar tala med den utsatta, inlåsning och social isolering, övergivande, svek  

• Sexuellt utnyttjande: exempelvis - våldtäkt, sexuella trakasserier och liknande 

• Materiellt våld: exempelvis - sönderslagning av inredning, kläder med mera 

• Ekonomiskt våld: exempelvis - förövaren skuldsätter sig i den utsattes namn 

• Social utsatthet: exempelvis - frihetskränkningar som isolering genom att bli hindrad 
från att träffa släkt och vänner eller delta i sociala aktiviteter 

• Materiellt /ekonomisk utsatthet:  exempelvis - personliga tillhörigheter slås sönder 
eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation uppmanas 
skriva under papper som får negativa konsekvenser för den som skriver under. 

• Funktionsspecificerat våld: exempelvis - flytta på rullstolen, att inte tolka för någon 
som har behov av det, gömma hörapparat eller glasögon. Försummelse eller vanvård i 
forma av att inte få sin medicin eller näringsriktigkost. av en person i en nära relation 
som utför vård- och omsorg.  

• Digitalt våld: exempelvis - hot om våld via telefon eller dator.  
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Genomförande 

Hur man kan ställa frågor om våld  

Se stödjande dokument till riktlinjen som finns i ledningssystemet. 

Följande övriga hjälpmedel att tillgå: 
- FREDA bedömningsinstrument (standardiserade bedömningsmetoder) 
- Reda ut häfte (bildstöd och pekprat i samtal om våld) 
 
Länk ”bedömningsinstrument” - FREDA bedömningsinstrument - Socialstyrelsen 
 
Länk till ”reda ut häfte” - https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-om-
vald/material/reda-ut-om-nagot-har-hant/ 

 

Dokumentation och informationsöverföring 

Uppgifter som rör våld i nära relation ska journalföras. Uppgifterna ska hanteras med 
tillförsikt och med respekt för brukaren. Information och samverkan ska ske med berörda 
inom förvaltningen och som kan vara till stöd i hantering.   

Dokumentation i social journal 

Den personal som uppmärksammar våld i nära relation ska, i social journal, dokumentera det 
hen ser och det som brukaren berättar, inga värderingar. Om brukaren säger att hen inte vill 
att det hen berättar eller det personal uppfattar ska dokumenteras, informera om att det 
kommer att dokumenteras men med ett tillägg om brukarens uppfattning. T.ex. ”XX har 
blåmärke på armen och gråter. XX säger att hen har ramlat igen”. Dessa anteckningar kan 
vara bra bevisunderlag den dag brukaren anmäler brott.  

Dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal 

Om brukaren är inskriven i hälso- och sjukvården och legitimerad personal observerat 
symtom eller tecken som har väckt misstanke om våld i nära relation ska detta dokumenteras i 
hälso- och sjukvårdsjournalen. 

Vid misstanke om eller konstaterande av våld i nära relation 

Framhåll möjligheterna till att få hjälp. Informera om vad det finns för alternativ, se 
telefonlista nedan. Prata rättigheter, erbjud om möjligt att följa med till läkare för att 
dokumentera skador.  

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/freda/
https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-om-vald/material/reda-ut-om-nagot-har-hant/
https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/samtal-om-vald/material/reda-ut-om-nagot-har-hant/
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Gör alltid en bedömning av brukarens skyddsbehov 

Är behovet av skydd akut, ta kontakt med Social och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF), 
socialjouren eller polis - för råd och stöd. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har en 
enhet som utreder inkommande ärenden samt erbjuder stöd till person som blivit utsatt och till 
den som utsatt.  

Om det händer igen 

Uppmuntra till att prata, upprepa informationen och visa på olika alternativ igen. 

Om brukaren säger ja, det händer ofta 

• Lyssna! Utgå från att brukaren ofta är osäker. Det tar tid för brukaren att se sin 
situation, våga lita på sin omgivning samt ta sig ur en relation där våld förekommer.  

• Brukaren behöver få tid att prata om det som varit bra och det som varit dåligt i 
relationen. 

• Klandra inte! Det ökar bara de känslor av skuld och skam som den utsatte sannolikt 
har. Bindningen till våldsutövaren är ofta mycket stark. 

• Informera om vad det finns för alternativ, se telefonlista nedan 
• Ta inte över, lägg ansvaret hos brukaren genom att till exempel fråga: Vad vill du ha 

hjälp med? 
• Om det finns behov av läkarundersökning bör personal erbjuda stöd genom att följa 

med till undersökningen. För personer som är inskrivna i hemsjukvården och inte kan 
ta sig till vårdcentralen kan sjuksköterskan i den kommunala hemsjukvården erbjuda 
dokumentation av skadorna.  

• Be brukaren skriva dagbok. 
 

Att anmäla eller inte anmäla 

• Vill brukaren polisanmäla är det viktigt att ge stöd genom att följa med till polisen 
eller be polisen komma hem till brukaren.  

• Vid funderingar, kontakta din chef eller se telefonlista nedan.  
 

Om brukaren inte vill anmäla  

• Rådgör med din chef, social- och arbetsmarknadsförvaltningen eller polis. Tänk på att 
inte röja vem du pratar om utan be om generella råd.  

• Sekretesslagen hindrar inte att en uppgift som gäller misstanke om brott lämnas till 
åklagarmyndighet eller polis om straffet för brottet är minst fängelse i ett år. Om du är 
osäker på straffpåföljden kan du alltid kontakta polisen för en diskussion kring detta. 
Tänk på att inte röja sekretessen i detta samtal utan håll dig på en avidentifierad nivå.  

• Om det handlar om barn är personal inom vård- och omsorgsförvaltningen skyldiga att 
anmäla till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Se riktlinje för 
”anmälningsskyldighet samt uppmärksammat behov av stöd”. 
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Flödesbeskrivning 
 

 

Telefonlista 
 
Enhetschef i beredskap utanför kontorstid 0721-56 11 80 

 
Polis akut 112 

 
Polis råd och stöd 11414 

 
Sjukvårdsrådgivning rådgivning 1177 

 
Social och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) 
 

Familjefridsteamet  031 – 315 28 10 

Socialjouren utanför kontorstid 031-365 87 00 
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Ansvarsfördelning  

Chefer ansvarar för att: 
• kommunicera riktlinjen med personal. 
• det finns en följsamhet till riktlinjen i verksamheten. 
• årligen ge repetition till personalen om riktlinjen. 
• informera och stötta personalen i frågor och hantering rörande hot och våld i nära 

relationer. 
• vid behov och inhämtat samtycke, samverka mellan olika lagrum 
• vid behov rådgöra med SAS 

 
Personal ansvarar för att: 

• ha kunskap och följsamhet till riktlinjen. 
• informera närmsta chef vid misstanke om att en brukare är utsatt för våld i nära 

relationer. 
• Sammanfatta ansvarsområden i punktform 

      

Användbara länkar  

• kunskapsguiden - våld i nära relationer 

Styrdokument  

• Socialtjänstlag 2001:453 
• SOSFS 2014:4 - våld i nära relationer 
• Att vilja se, vilja veta och att våga fråga (socialstyrelsen.se) 

 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/vald-och-fortryck/vald-i-nara-relationer/?utm_campaign=nyhetsbrevKG210427&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20144-om-vald-i-nara-relationer/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-10-30.pdf

