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Dnr 2009/146-75

Våld mot kvinnor - handlingsprogram
Bilagor: Våld mot kvinnor – Ett handlingsprogram för Luleå och Boden
upprättat i myndighetssamverkan

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 16 december 1997 om myndighetsgemensamma
uppdrag för att bekämpa våld mot kvinnor (Prop 1997/98:55, SOU 1995:60). I
uppdraget ingick bland annat samarbete mellan olika myndigheter på lokal
nivå för att bli effektivare i detta arbete. Detta samarbete har utmynnat i ett
handlingsprogram rörande myndighetssamarbete beträffande våld mot
kvinnor och har upprättats i samverkan mellan polisen i Luleå/ Boden,
socialförvaltningen i Luleå/Boden, Vårdcentralerna i Luleå /Boden och
Sunderby sjukhus, Åklagarkammaren och Kriminalvården.
Syftet med handlingsprogrammet är att tydliggöra myndigheternas olika
ansvarsområden och att åstadkomma ett bra samnyttjande av insatser för
kvinnor i situationer där män utövar våld mot kvinnor. Det innehåller
målsättningar och inriktningar, men framför allt konkreta checklistor med
mera som skall kunna vara till praktisk nytta för den enskilde
polisen/sjuksköterskan/socialtjänstemannen etcetera, som hanterar dessa
frågor längst ut i organisationen. Allt för att samarbetet skall fungera smidigt
oavsett vilken tid på dygnet detta samarbete behöver komma till stånd.
Handlingsprogrammet revideras årligen
Rubricerade handlingsprogram har reviderats med avseende på följande:
•

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Kriminalvården i Luleå har infört ett utredningsinstrument SARA i
ärenden som rör våld i nära relation, för att fastslå risk för återfall i
denna typ av brottslighet. Om återfallsrisk bedöms föreligga erbjuds
den misstänkte mannen behandling i form av
behandlingsprogrammet IDAP (Integrated Domestic Abuse

Utdragsbestyrkande
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Programe). Under programtiden erbjuds kvinnan som är brottsoffer
stöd via en utomstående partnerkontaktperson som kommer från
Brottsoffer- eller Kvinnojouren.
För sjukvården bryts sekretessen gentemot polisen i fråga om brott
som har en lägsta strafftid på ett år.
Besöksförbud; polisen anmäler behov och åklagare fattar beslut.
Handlingsplanen förutsätter en god förankring inom respektive
myndighet, för att upprätthålla och stärka det, aviseras fortsatt
utbildning och utveckling av rutiner.
Vissa ändringar i telefonnummer på kontaktlista har gjorts gällande
Jourcentralen i Luleå, Vårdcentraler i Boden, Vuxenpsykiatrin,
polisens vakthavande befäl i Luleå, beredskapsåklagare samt
vakthavande befäl.

Förvaltningens förslag till beslut
tillstyrka det reviderade handlingsprogrammet.
_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
_____

i enlighet med förvaltningens förslag, samt att rekommendera att ändra
rubriken till handlingsprogrammet till Våld i nära relationer.

Socialnämnden beslutar
-

tillstyrka det reviderade handlingsprogrammet, samt att
rekommendera att ändra rubriken till handlingsprogramet till Våld i
nära relationer.

_____

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige, verksamhets- och enhetschefer stab

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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