
        
 
Samverkansavtal gällande arbete mot våld i nära relationer  
 
Parter 
Parter i denna överenskommelse är Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. 
 
Bakgrund 
Detta samverkansavtal avser samverkan kring arbetet för att motverka våld i nära relationer. 
Våld i nära relation innebär att våld sker där parterna har eller har haft en relation. Det om-
fattar mäns våld mot kvinnor och barn och kvinnors våld mot män och barn, våld i samkönade 
relationer, barn som bevittnat våld, vuxna som utövar våld mot sin/sina föräldrar, föräldrar 
som utövar våld mot barn eller våld som begås av någon närstående samt våld och förtryck 
som anses hedersrelaterad. Våld kan vara både fysiskt, psykiskt och sexuellt.  
 
Det är polisens och kommunens gemensamma ansvar att tillgodose samhällets behov av insat-
ser. Ett tydligt samarbete mellan aktörerna är nödvändigt för att arbetet mot denna typ av våld 
ska bli kraftfullt och effektivt. 
 
Syfte 
Samverkansavtalets syfte är att i samverkan utveckla polisens och kommunens verksamhet 
gällande våld i nära relationer. Arbetet ska präglas av ett helhetsperspektiv där berörda myn-
digheter samverkar och samordnar sina insatser så att individens behov sätts i centrum. Sam-
verkan ska utvecklas och ingå som ett naturligt inslag i respektive verksamhets ordinarie ar-
bete. Vardera parten bär ansvaret för att avtalets intentioner och åtaganden görs kända för 
berörda medarbetare inom respektive verksamhet. 
 
Mål 
Genom denna överenskommelse förbinder sig båda parter att verka för ett ökat samarbete i 
arbetet med att motverka våld i nära relation. Samarbetet ska ske med utgångspunkt i indivi-
dens behov samt med kunskap om och respekt för varje myndighets kompetens och ansvars-
område. 
 
Båda parter ska aktivt delta i en arbetsgrupp vid två tillfällen per år. Till denna arbetsgrupp 
med benämning Kommunens Arbetsgrupp mot Våld i nära relationer ska även frivilliga 
organisationer och andra myndigheter bjudas in. Frivilligorganisationerna är ett viktigt 
komplement till de offentliga verksamheterna. Östhammars kommun representeras i 
arbetsgruppen av personal från socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. 
 
Båda parter ska även vid två tillfällen årligen medverka i länsstyrelsens regionala nätverk för 
detta område. 
 
Åtgärder 
Båda parter ska inom respektive organisation säkerställa att personalen har god kunskap om 
varandras uppdrag och verksamheter. God kunskap ska även finnas kring andra myndigheters 
och organisationers uppdrag och verksamheter. 
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Båda parter ska inom respektive organisation verka för att omhändertagandet av personer 
utsatta för våld i nära relation kännetecknas av ett gott, tryggt och professionellt bemötande. 
Samverkan ska kvalitetssäkras genom att rutiner tas fram inom respektive verksamhet.  
 
Båda parter ska inom respektive organisation säkerställa att individen får information om och 
hjälp att ta kontakt med andra myndigheter och organisationer utifrån den aktuella situationen 
och behoven (om det inte finns formella hinder). Individen ska vid önskemål och efter det att 
polisanmälan gjorts kunna erbjudas ett gemensamt möte med socialtjänsten och polisen för att 
diskutera behov av hjälp och stöd. 
 
Båda parter ska skapa en gemensam broschyr om våld i nära relationer där tillgång till hjälp 
och stödresurser i kommunen presenteras. I denna broschyr inbjuds även frivilliga organisa-
tioner och andra myndigheter att delta. 
 
Båda parter ansvarar gemensamt för en avidentifierad inventering1 för att kartlägga hur 
många personer utsatta för våld i nära relation i kommunen som kommer i kontakt med olika 
former av hjälp. Redovisning sker årligen i Kommunens Arbetsgrupp mot Våld, Trygg i 
Östhammars Kommun samt respektive verksamhet. Kunskap om problemets omfattning i 
kommunen ska inhämtas även från frivilliga organsationer och andra myndigheter. 
 
Båda parter ska vara delaktiga i att tydliggöra arbetsfördelning mellan myndigheter och fri-
villiga organisationer. 
 
Båda parter ska arbeta för att utveckla samarbetet med myndigheter och organisationer som 
står utanför denna överenskommelse. 
 
Uppföljning 
Båda parter ska varje år följa upp mål och åtgärder inom överenskommelsen. Uppföljningen 
redovisas årligen till Trygg i Östhammars kommun av Socialnämndens Individ och familje-
omsorgschef samt tf. Lokalpolisområdeschef i Östhammars Lokalpolisområde. Parterna an-
svarar för att föra informationen vidare till sin egen organisation. 
 
Avtalstid 
Samverkansavtalet mellan Östhammars kommun och Lokalpolisområde Östhammar gäller 
under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31. Ansvaret för att överenskommelsen revideras 
vilar på Socialnämndens Individ och familjeomsorgschef samt tf. Lokalpolischef i Östham-
mars Lokalpolisområde. 
 
 
Datum och Ort   Datum och Ort 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Jacob Spangenberg    Olle Rehn 
Kommunstyrelsens ordförande   T.f. Lokalpolisområdeschef 

1 Inventeringen baseras på statistik från polisen över anmälda brott inom kategorin våld i nära 
relation, samt ärenden som kommit till Socialförvaltningens kännedom. 
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