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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunens ansvar för brottsoffer av olika slag framgår av
formuleringen att ”Socialnämnden skall verka för att den som utsatts
för brott får stöd och hjälp”. Detta innefattar de kvinnor som utsatts
för våld från män i nära relationer. Det innefattar även de barn som
lever i dessa miljöer. Detta gäller även barn som inte har utsatts för
explicit våld, men som har bevittnat våld som sker inom familjen
och tar skada av dessa situationer. Regeringen beslöt under 2007 att
tillsynen av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld ska förstärkas. Länsstyrelsen i Skåne har haft som
intention att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det
oavsett i vilken kommun de bor. Länsstyrelsen har även haft som
ambition att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld skall förbättras och kvalitetsutvecklas.
Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat och
samordnat och kvinnojours- och brottsofferjoursverksamheten på
lokal nivå ska stärkas, vid behov ska nya ideella
frivilligorganisationer som arbetar med att stödja våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld etableras. Med detta som
utgångspunkt har Åstorps kommun skapat en konkret handlingsplan
gällande personer, oftast kvinnor men även män kan vara utsatta,
som utsatts för våld av någon närstående och barn som bevittnat
detta. Åstorps kommun har även säkerställt att framtagna planer och
riktlinjer följs upp och utvärderas regelbundet. Handlingsplanens
grund är de internationella överenskommelser som finns gällande
mänskliga rättigheter, barnperspektivet och barnkonventionen,
relevant lagstiftning inom området som uttrycks i Socialtjänstlagen
och nationella riktlinjer.

1.2 Mänskliga rättigheter
I Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna från år 1948 slås fast att alla människor har lika värde
och samma rättigheter. För att ytterligare understryka kvinnors
mänskliga rättigheter antog FN år 1979 konventionen om
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.
Nästa steg var den deklaration om våld mot kvinnor som FN:s
generalförsamling antog år 1993. FN:s medlemsländer enades bl. a.
om att våld mot kvinnor utgör en kränkning av kvinnors rättigheter
och grundläggande friheter och skadar eller upphäver deras
möjlighet att tillgodose sig dessa rättigheter och friheter.

Frågor om våld mot kvinnor har fått en given plats inom ramen för
det arbete som rör de mänskliga rättigheterna, inte minst som ett
resultat av FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter i Wien år
1993. Denna konferens gjorde viktiga insatser för att bekämpa våld
mot kvinnor.
1994 utsåg FN:s kommission för mänskliga rättigheter en särskild
rapportör om våld mot kvinnor, dess orsaker och verkan. Det
internationella samfundets engagemang i frågor rörande våld mot
kvinnor kom att lyftas fram ytterligare vid FN:s kvinnokonferens i
Peking år 1995. Konferensen antog en handlingsplan i vilken
regeringarna bland annat åtog sig att lagstifta mot och stärka
befintlig lagstiftning som rör våld mot kvinnor. I handlingsplanen
riktas särskild uppmärksamhet mot sådana våldsbrott mot kvinnor
som utgör brott mot de mänskliga rättigheterna. Regeringarna åtog
sig också att avstå från att åberopa sedvänjor, traditioner eller
religiösa hänsyn som skäl för att underlåta att vidta åtgärder för att
bekämpa våldet mot kvinnor. För Sveriges del utgjorde
kvinnofridsreformen ett viktigt led i arbetet med att genomföra
åtagandena i handlingsplanen.

1.2.1 Kvinnofridspropositionen
Våren 1998 antog riksdagen regeringens proposition Kvinnofrid
(prop. 1997/1998:55). Denna innehöll ett omfattande åtgärdsprogram
för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Samtidigt infördes ett nytt
brott i brottsbalken – grov kvinnofridskränkning, respektive grov
fridskränkning (4 kap. 4a § brottsbalken).
Bakom införandet av detta nya brott i brottsbalken har framför allt
kunskapen inom kvinnoforskningen bidragit till en ökad kunskap
och medvetenhet när det gäller mäns våld mot kvinnor. Ett särskilt
kvinnofridsbrott, som tar sikte på upprepade straffbara gärningar
som riktas mot närstående kvinnor (grov kvinnofridskränkning), men
omfattar även barn och andra närstående personer (grov
fridskränkning). Brottet är en särskild markering av allvaret i
brottslighet som riktar sig mot närstående. Regeringen konstaterade
i propositionen att mäns våld mot kvinnor måste angripas på bred
front och att en viktig förutsättning för att insatser mot detta våld ska
bli effektiva är att kunskaperna och insikterna om våldets
bakomliggande orsaker och mekanismer ökar.

1.2.2 FN:s Barnkonvention
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FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs
enhälligt av FN:s generalförsamling i november 1989 och kom att få
ett mottagande som ingen tidigare konvention om mänskliga
rättigheter hade fått. Barnkonventionen är unik också i det avseendet
att den innehåller såväl medborgerliga och politiska rättigheter som
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barnkonventionen
gäller barn och ungdomar upp till 18 år och är inriktad på individen,
det enskilda barnet.
Barnkonventionen säger följande: Att alla barn har samma
rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Att det är barnets
bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barnet. Att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Att
varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i
alla frågor som rör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska
hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som
har ratificerat den. Konventionens innebörd ska vara bärande i
Åstorps kommuns möte med barn som har blivit utsatta för eller
bevittnat våld i nära relationer.

1.3 Socialtjänsten
Socialtjänsten kommer i kontakt med våld i nära relationer på många
olika sätt. Ibland står det klart att den utsatta lever i ett förhållande
där denne utsätts för misshandel och att kontakten med socialtjänsten
har sin grund i detta. Socialtjänsten kan också kontaktas av polis och
andra i en akut situation, t ex då det gäller behov av skyddat boende.
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta personer regleras i
Socialtjänstlagen (2001:453). I denna lag understryks numera
uttryckligen socialtjänstens ansvar för de som utsatts för våld i nära
relationer. 5 kap. 11 § SoL säger att:
Socialnämnden skall särskilt 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.
Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat
våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer
för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.
Några krav på att våldsutövaren skall vara dömd eller ens
polisanmäld för brott finns inte, utan tanken är att socialnämnden på
ett mycket tidigt stadium ska kunna erbjuda hjälpinsatser av olika
slag till den som behöver det. Det kan t ex vara fråga om att ordna en
tillfällig bostad åt en person som utsatts för misshandel i det egna
hemmet, då det kan finnas en risk för fortsatt misshandel om denne
återvänder hem. Också andra bestämmelser i SoL om socialtjänstens
ansvar kan aktualiseras i ärenden om våld inom familjen. I 2 kap. 2 §

första stycket anges ett generellt och yttersta ansvar för att de som
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det
inkluderar olika former av stöd till personer som utsätts för våld i
nära relationer. Även 3 kap. 1 § SoL kan tolkas inom ramen för
socialtjänstens ansvar att ge stöd till våldsutsatta. Där anges att
kommunen skall svara för omsorg och service, upplysningar, råd,
stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och
enskilda som behöver det.

1.4 Åstorps kommuns mål
Åstorps kommun har en målsättning att genom ett professionellt
bemötande och handläggning synliggöra våld i nära relationer samt
skydda barn i våldsutsatta situationer och/eller miljöer. Våld i en
nära relation är ett socialt problem som omfattar samtliga i
relationen/familjen.
Relationsrelaterat våld är förmodligen ett brott med ett stort
mörkertal. Det förekommer i alla samhällsklasser och sociala
sammanhang. Makt och kontroll är centrala begrepp. Grupper som
kan ha särskilt svårt att söka stöd är homosexuella, missbrukande
kvinnor, äldre kvinnor, kvinnor med funktionshinder samt kvinnor
med annan kulturell bakgrund. Då mörkertalet är stort är det av stor
vikt att socialsekreterare är uppmärksamma på signaler som kan tyda
på att det förekommer våld i familjen/en nära relation.

1.4.1 Våldets karaktär
Maktutövning är våldets kärna. Betraktad som en makthandling har
våldet ett mål - att påverka andra människor.
Våldsformerna kan delas in i:
- Fysiskt våld
- Sexuellt våld
- Ekonomiskt och/eller materiellt våld
- Psykiskt våld
- Latent våld
Försummelse utgör ytterligare en våldsform när det gäller personer
med funktionsnedsättning samt äldre: medvetet felaktig
medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, att lämna någon
utan hjälp och tillsyn långa perioder, att försvåra istället för att
underlätta.
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1.4.2 Målgrupper
Det finns tre målgrupper
1. Våldsutsatta, som lever i nära relation med våldsutövaren.
Våldet drabbar oftast kvinnor även om också män kan vara utsatta
för våld i nära relation. Den utsatta finns i alla samhällsgrupper
oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. Vissa
grupper av kvinnor är särskilt utsatta och det är viktigt att ta hänsyn
till deras speciella behov, t.ex. i riktlinjer och informationsmaterial.
- Yngre kvinnor
- Äldre kvinnor
- Kvinnor med funktionsnedsättning
- Kvinnor med missbruksproblem
- Flickor/kvinnor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck
- Kvinnor med utländsk bakgrund
- HBT-personer (homo- och bisexuella personer samt transpersoner)
- Kvinnor i samkönade förhållanden.
2. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående
vuxna
Barn som lever med våld i familjen är offer för brott och har rätt till
stöd och hjälp. Barn som lever med våld mot mamman löper också
stor risk att själva utsättas för våld.
Till ett barns närståendekrets hör främst barnets mamma, pappa eller
familjehemsföräldrar men även föräldrars sambor hör hit. Den till
barnet närstående vuxna kan antingen vara offer eller gärningsman.
2. Våldsutövaren, som utövat våld i nära relation
Att erbjuda och ge insatser till dem som utövar våld är en viktig del i
arbetet att förebygga och motverka att våldet upprepas.
Våldsutövaren är vanligtvis en man. Det är även viktigt att ta reda på
om de våldsutövande männen har barn. Forskning visar att
våldsamma pappor inte främst definieras som pappor av sina barn,
utan som våldsamma män. Syftet med att identifiera föräldraskap är
att synliggöra barnen och kunna sätta in insatser för att ge dem en
trygg familjesituation.

1.4.3 Konkreta mål för respektive målgrupp
Personer som utsatts för våld i nära relation
- lever ett liv utan våld
- har kunskap om sina rättigheter

-

känner sig trygga med de insatser som kommunen erbjuder
ska vara informerade om vilken hjälp som finns att få från
kommunen och andra aktörer

Indikatorer
Andel personer i målgruppen som är kända av socialtjänsten.
Andel personer i målgruppen som har erbjudits insatser av
socialtjänsten.
Andel personer i målgruppen som har deltagit i insatser av
socialtjänsten.
Andel personer i målgruppen som känner sig trygga med de insatser
de erbjudits av socialtjänsten.
Andel personer i målgruppen som har kunskap om sina rättigheter.

Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående
vuxna
- lever ett liv utan våld
- har en trygg familjesituation
- har kunskap om sina rättigheter och vilket stöd som finns att få
- har tillgång till de insatser de behöver
Indikatorer
Inkomna anmälningar till socialtjänsten om barn i målgruppen.
Andel utredningar som inletts om barn i målgruppen.
Andel barn i målgruppen som erbjudits eget stöd för att bearbeta
upplevelser av våld.
Andel familjerättsutredningar som innehåller en strukturerad hotoch säkerhetsbedömning.
Andel barn i skyddade boenden som har barnomsorg och skolgång.
Andel barn i målgruppen som har kunskap om sina rättigheter.

Personer som utövat våld i nära relation
- slutar att använda våld
- tar ansvar för våldets konsekvenser för den andre partnern och
eventuella barn
Indikatorer
Andel personer i målgruppen som erbjudits insatser, utifrån barnens
behov, av socialtjänsten.
Andel personer i målgruppen som är vårdnadshavare och som ger
sitt samtycke till att deras barn får stöd för att bearbeta sina
upplevelser av våld.
Andel personer i målgruppen som har kunskap om sina rättigheter.

9

1.5 Organisation
Huvudansvaret för arbetet ligger hos verksamhetschef för
IFO/funktionshinderverksamhet och myndighetschef.
Kontaktpersoner ska finnas med spetskompetens inom området våld
i nära relationer. Inom ekonomiskt bistånd och Barn och familj ska
två kontaktpersoner finnas i respektive grupp. Inom öppenvården,
Familjecentralerna och biståndshandläggning enligt SoL/LSS ska
minst en kontaktperson finnas från respektive grupp. Dessa
kontaktpersoner träffas i form av en arbetsgrupp, Familjefridsteamet,
två gånger/termin.

1.5.1 Familjefridsteamet
Gruppen ansvarar för:
- Att se över och uppdatera handlingsplan, riktlinjer och rutiner
för arbetet med våld i nära relationer och se till att dessa är väl
kända i organisationen.
- Att garantera kvaliteten i mottagandet, bemötandet och
handläggningen av våldsutsatta genom egen insats och genom att
utbilda och handleda kollegor. Kontaktpersonerna inom
ekonomiskt bistånd och Barn och familj är de som i första hand
ska handlägga dessa ärenden.
- Att arbetet kring våld i nära relationer kartläggs och följs upp.
Statistik från Polis och Kvinnojourer samkörs med Åstorps
kommun.
- Att uppdatera informationsmaterial och se till att materialet finns
tillgängligt där medborgarna finns och att Familjecentralerna blir
en viktig arena för att nå fram till våldsutsatta.
- Gruppen ska delta i nätverk inom regionen och utveckla
samarbetsformer med andra intressenter.

1.5.2 Kartläggning och uppföljning
För att kunna följa upp målen krävs det kunskap om utgångsläget.
Det finns ett omfattande mörkertal när det gäller hur många kvinnor
och barn som lever med våld i nära relation. Kartläggningar och
uppföljningar ger underlag för bedömning om målgruppen får
likvärdiga insatser oavsett var de bor, om målgruppen ökar eller
minskar, samt om flera målgrupper ska inkluderas i kommande
program. Åstorps kommun ska vartannat år:
- kartlägga omfattningen i kommunen av våld eller andra
övergrepp mot kvinnor/män av närstående
- kartlägga omfattningen i kommunen av barn som bevittnat våld
mot närstående

-

analysera hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers
och enskildas behov
utveckla tillgängligheten genom sociala medier för att nå fler
grupper.

Kartläggning och kontinuerliga uppföljningar ska ske via enkäter
samt direkta frågor till kvinnor, barn och män inom målgruppen som
kommer i kontakt med socialtjänsten, samt genom att hämta in
statisktik via dokumentation. Kartläggning och uppföljningar
sammanställs vartannat år av Familjefridsteamet.

1.5.3 Verksamhet som överlämnats
Kvalitetssäkring av insatser enl. Socialtjänstlagen (2001:453) som
genomförs av andra aktörer, såsom kvinnojourer, ska i enskilda
ärenden ske genom beslut av insats enligt SoL 4 kap. 1 §,
upprättande av genomförandeplan och kontinuerliga uppföljningar.
Övergripande kontroll och uppföljning sker genom att
Socialnämnden årligen inhämtar, från respektive verksamhet,
verksamhetsberättelse med kompletterande uppgifter enligt
Socialstyrelsens föreskrifter.

1.5.4 Skyddade uppgifter
Inskrivningssamtal genomförs vid skyddade uppgifter där det bland
annat ska framgå hur kontakten ska skötas och vilken risk- och
hotbild som finns. Specifika rutiner vid registrering, dokumentation
och hantering av ärenden med skyddade uppgifter ska finnas inom
socialtjänsten.

1.5.5 Samverkan
Samverkan ska präglas av flexibilitet, med den våldsutsatta i fokus
och medvetenhet om att vid utsatthet för brott kan vissa ordinarie
rutiner inom verksamheten behöva frångås. Detta tydliggörs i
specifika rutiner vid våld i nära relationer inom socialtjänstens
respektive verksamheter.
I enskilda ärenden där samverkan krävs ska en socialsekreterare
utses som kontaktperson och sammanhållande vid uppföljningar med
andra enheter/myndigheter. Samtycke inhämtas vid behov.
Samverkan sker även genom Familjefridsteamet där kontaktpersoner
inom socialtjänst och externa aktörer, såsom vårdcentral och polis,
träffas regelbundet för att utveckla samarbetet kring våld i nära
relation.
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1.5.6 Kompetens
Enligt 3 kap 3 § andra stycket SoL ska det för utförande av uppgifter
inom socialtjänsten finnas personal med lämplig utbildning och
erfarenhet. Alla som genomför insatser enligt socialtjänstlagen bör
regelbundet få kompetensutveckling inom området våld i nära
relationer.
På längre sikt är det också av vikt att all personal inom kommunen
erbjuds möjlighet att lära sig mer om hur man upptäcker och bemöter
personer som varit utsatta för eller upplevt våld i nära relationer.

3. Handläggning
2.1 Socialförvaltningens ansvar
En våldsutsatt ska bemötas med respekt och stor hänsyn ska tas till
den våldsutsattas egen upplevelse av våldsutsattheten och riskerna.
Målet ska på sikt vara att stärka den våldsutsattas eget
beslutsfattande, initiativförmåga och handlingskraft.
När en person som är utsatt för våld i nära relation kontaktar
Socialförvaltningen prioriteras detta ärende. Besökstid erbjuds
samma dag. Situationen för den enskilde kan upplevas som kaotisk
och det kan därför vara svårt att redogöra för händelseförloppet,
därför ska samtliga områden utredas noggrant och rutiner ska följas.
Fysiska skador dokumenteras, och så även huruvida sexuellt våld har
förekommit. Dokumentationen utformas med respekt för den utsattas
integritet. Om det finns barn i familjen görs risk- och
skyddsbedömning gemensamt med handläggare från ekonomiskt
bistånd och Barn och familj. Boende och ekonomi är andra faktorer
som utreds, i de fall personen lämnat sitt hem akut. Den våldsutsatte
informeras om förutsättningarna för besöksförbud, trygghetspaket
och annan hjälp och skydd i den juridiska processen.
Socialförvaltningen ska vid behov kunna erbjuda stöd för den
våldsutsatta i kontakten med andra myndigheter.

2.2 När den våldsutsatte lämnar hemmet
En person som kontaktar socialtjänsten med tankar på att lämna sitt
hem på grund av familjevåld uppmanas att planera flykten
tillsammans med personer som kan tänkas vara berörda ex.

Myndighetsenheten, Individ och familjeomsorgen, Kvinnojouren
samt närstående personer. Planerna ska utformas efter eventuella
barns behov av skydd. Även om personen beslutar att stanna kvar i
den miljö där denne är utsatt för våld kan en viktig kontakt etableras,
för framtida insatser från kommunen.

2.2.1 Försörjning
Försörjningsstöd till våldutsatta personer ska handläggas snabbt för att
undvika att den utsatta av ekonomiska skäl känner sig tvingad att
fortsätta att leva med den som misshandlat.
Socialförvaltningen arbetar efter att detta inte ska vara avgörande för
huruvida en person återvänder till en hotfull situation. I den akuta
situationen kan pengar till mat, kläder och skyddat boende för sig själv
och eventuella barn erhållas. Om det bedöms vara bästa
lösningen för en våldsutsatt person att återvända till bostaden, kan
bistånd beviljas för byte av lås i ytterdörren. Detta gäller även i
situationer där personen ännu inte tvingats lämna bostaden, men där
ett byte av lås är nödvändigt för att denne ska våga bo kvar.

2.2.2 Boende
Socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd kan hänvisa till ett
tillfälligt boende vid behov. Åstorps kommun kan i den akuta
situationen erbjuda boende på kvinnojour eller jourlägenhet utifrån
skyddsbehov.

2.3 Barnet/den unge
Barn som lever i familjer där våld förekommer upplever ofta att de
har en otrygg och utsatt livssituation. I familjer där våld är
förekommande tvingas barnen att leva med en ovisshet som är
skadlig för dem, b l a ovisshet kring när eller varför våldet utlöses.
Våld inom familjen kan skapa skam- och skuldkänslor som hindrar
både den som blir slagen och den som slår, att berätta för någon
utomstående. Det händer att vuxna förtränger vad barnen utsatts för
och kan ha svårt att inse detta. Föräldrar kan uttrycka att de inte tror
att barnen förstår och ser vad som sker. Barnen är medvetna om vad
som sker, och delar upplevelsen av våldet, även om de inte själva
blir slagna. Barn som bevittnat våld ska också betraktas som
våldsoffer.
Barnen har rätt till skydd och stöd. Finns det misstanke om att
föräldrarna inte kan ge detta skydd anmäls detta till barn- och
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familjeenheten som omgående gör en risk- och skyddsbedömning.
Om modern misshandlas finns det risk att barnen skadas allvarligt
även om de själva inte utsatts för våld och en utredning bör inledas.
Har ett barn blivit misshandlat kontaktas barnläkare för
dokumentation av skadorna. Därefter kontaktas Barnahuset i
Helsingborg för en konsultation innan en polisanmälan görs. Denna
instans driver Åstorps kommun gemensamt med flera andra
Nordvästskånska kommuner, samt polismyndigheten. Alla
utredningar och insatser syftar till att förbättra förhållandet för
barnen. Detta är inte synonymt med att barnen skall skiljas ifrån sina
föräldrar. Barn som upplevt våld erbjuds enskilda samtal enligt
Trappanmodellen eller gruppverksamhet enligt CAP (Children are
people) via Socialförvaltningens öppenvård Pollux eller via externa
aktörer utifrån barnets behov.

2.3.1 Akuta insatser
I en akut situation erbjuds den/de som blivit utsatta för våld skydd.
Finns det fog för att hålla adressen hemlig för en vårdnadshavare
som har utsatt sin partner för våld är detta möjligt med stöd av 12
kapitlet i Offentlighets- och sekretesslagen. Även om en förälder
väljer att stanna kvar i en miljö där det finns risk för våldsamma
situationer så är det socialtjänstens uppgift att göra en riskbedömning
för eventuella barns räkning. Vid behov av en placering enligt
Socialtjänstlagen ska den i så stor utsträckning som möjligt göras i
samförstånd.

2.3.2 Familjerätt
Samarbetssamtal är inte alltid aktuellt direkt efter att en förälder som
har blivit misshandlad själv kontaktat socialtjänsten. Syftet med
samarbetssamtal är att föräldrar ska komma överens om umgänget
med barnen. Den som har blivit utsatt för hot och våld skall aldrig
pressas till denna typ av samtal. Dessa är högst frivilliga. Pollux
erbjuder samtalsstöd till föräldrar och barn i form av rådgivning,
enskilda samtal, parsamtal, familjesamtal, samt samarbetssamtal.
Samtalen registreras endast om de sker på uppdrag av socialtjänsten
eller tingsrätten.

2.4 Våldsutövaren
Stöd och hjälp till förändring ska även kunna ges till den som
misshandlar sin partner. Syftet med att utöva våld i nära relationer
kan vara att behålla makt och kontroll över sin partner. Nästan allt

våld mot kvinnor utövas av närstående män. För att minska risken
för att de som misshandlar återfaller är det viktigt att erbjuda någon
form av insats. Åstorps kommun erbjuder våldsutövande föräldrar
stöd i föräldrarollen via Pollux öppenvård. Enskilda samtal eller
gruppverksamhet enligt ATV-(Alternativ till våld) modellen kan
ansökas om via socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd och
erhålls då i annan kommun.

2.5 Revidering
Handlingsplanen skall gås igenom årligen och revideras vid behov.
Ansvariga för detta är Familjefridsteamet.
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