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ALLMÄNT

Socialnämndens  övergripande  mål

Oka  tryggheten  för  samtliga  fövföare  iArvi*jaurs  komrnun

Medvetandegöra  problernatiken  med  våld  inära  relationerför  samtliga  invånare  i

Arvidsjaurs  kornrnun  med  särskild  fokus  på de som  arbetar  inom  socialförvakningen.

Säförställa  en god och  rättssäkerkvalitet  iarbetet  medvåld  inära  relationer.

INFORMATION

Mål:  Invföarna  iArvidsjaurs  kornrnun  ska vara informerade  om  de arbete som  bedrivs  för  att

motverka  våld  inära  relationer  samt  veta  vart  de ska vända  sig för  att få hjälp  och  stöd.

Detta  görs genom  att:

*  Informationsbroschyrer  ska finnas  på Kornrniu'iaföuset,  Hälsocentralen,  Gymnasieskolan,  rnfl.

*  Information  ska finnas  tillgänglig  på kommunens  hemsida.

*  Information  ikomrnunbladet  rninst  1g/år.

KARTLÄGGNING

Mål:  Sociaföämnden  ska ha vetskap  om  hurutbrett  våld  inära  relationer  fir iArvidsjaurs

kornmun.

Detta  görs genom  att:

*  Sarnrnanställa  ärenden  föom  individ  och  familjeornsorgen  samt bistfödsenheten.

*  Återkopp1ingfrföHålsocentralen.

*  Återhoppiingtripoiisen

* Återhoppiingtrsnxviru'io3ouren
*  Sarnrnanställningen  presenteras  en gfög  per  :xr med  förslag  på aktiviteter,  åtgärder  och  insatser.
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SAMVERKAN

Mål:  Invföama  iArvidsjaurs  kornrnun  ska känna  sig trygga  med  att samtliga

sarnhällsfunktioner  samverkarför  att  motverka  våld  inäta  relationer.

Detta  åstadkornrnervi  genom  att:

*  En  samverkansgrupp  bildas  bestående  av  bl.a.  polis,  hälsocentral,  kvinnojour.  Individ  och

farniljeomsorgen  fir  samrnankallande.

*  Samverkansgruppentarframrutföerförhursamverkanskaskeochvadsomskauppnås.

RUTINER

Mål:  Samtliga  handläggare  inom  Individ  och  farniljeomsorgen  ska veta  hur  ärenden  rörande

våld  uppmärksarnrnas  och  handläggs.

Följande  ska upprättas:

*  Rutineruppråttadutiftonsocialstyrelsens  "handbokomsociakjänstens  ochhälso-  och

sjukvårdens  arbete  med  våld  inära  relationer".  Rutinerna  ska omfatta:

- Hurvåldinärarelationuppmärksarnrnasochhanteras.

- Rutin  för  handläggning/utredning  av  ärende  rörande  våld  i nära  relationer

- Rutfö  för  dokurnentation,

och  behov  av stöd.

Rutinförfamiljerättens  arbete  ifamiljerdärvåldförekomrner.

Rutfö  för  ikoch  farlighetsbedömnfög

Rutin  förpolisanmälan

Rutfö  för  bevade  av skyddade  personuppgifterupprättas  och  följs.

*  Rutinernairnplementerasiverksamhetenochreviderasvartannatår.
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INSATSER

Mål:  Invföama  iAtvidsjaurs  kommun  ska erbjudas  adekvata  insatser  ide  fall  de fir eller  har

varit  utsatta  förvåld  inära  relation.  Insatserna  ska utgå från  den enskildes  behov.

Förutsättningama  skapas på följande  sätt:

*  DenårligakartläggningenavförekornstavvåldinärarelationIiggertillgrundförplaneffigav

fösatser.

*  Kontinuerligtseövervilkenkompetenssombehövsförattkuru'iaerbjudainsatseri

socialtjänstens  regisamtutbildapersonalvidbehov.

*  Kontinuerligtseövervilkafösatsersomkanerbjudasviaextemaaktörer.

KOMPETENSUTVECKLING

Mål:  God  kunskap  omvåld  inära  relationer  ska genomsyra  hela socialförvaltningens

verksarnheterframförallt  Individ  och  familjeomsorgen.

Detta  görs  genom  att:

*  Tvåhand1äggareutsessomnyckelpersonerochgesmöj1ighettillrege1bundenutbilgföratt

säkerställa  att den kompetens  som  fföns  inom  socialtjänsten  fir adekvat  och  baserat  på aktuell

forskning,  metoder  och  omvärldsorienteffig.

@ Nyckelpersonema  förmedlar  eventuella  utbildningserbjudanden  till  övrig  personal  samt  politiker

föom  socialförvaltningen.

*  Årliggenorngfögavhandlingsplanenförarbetemedvåldpåsamtligaarbetsplatserinom

socialförvaltningen.  Enhetschef  ansvararfördet.

UPPFöLJNING  OCH  UTVÄRDERING

MÅl: Det  löpande  arbetet  medvåld  inära  relationer  ska vara  ffint  av  sociaföämnden  och  de

fösatser  som  erbjudits  ska vara ändarnålsenliga.

Detta  säkerställs genom  att:

*  Årligrapportlämnasti1lsociaföämnden,rapportenskafönehåLla:

- Redovisning  av genornförd  kartläggning.

- Redovisning  av erbjtföna  insatser

- Redovisningavkompetenshöjandeåtgärdertillpersonal.

- Redovisning  av samverkansgruppens  arbete under  året.

*  Utvärdeffig  av erbjudna  insatser:

- Antalpersonersomerbjuditsinsats.

- Antal  personer  som  fullföljt  insats
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