Bilaga 6 KF § 72/2013

HERRLJUNGJ-\ l<OMMUN

Väld i nära relationer
Handlingsplan för
Herrljunga kommun

'V§!d är vatje handling riktad mot annan person
som genom att denna handling
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker,
f§r denna person att göra n§got mot sin vilja
eller avst§ fr§n att göra n§got den vill"

(ur Per Isdals bok "Meningen med v§ld'')

Dokumentnamn
Våld i nära relationer
Dokumentansvarig~roccssäg_are

Folkhälsosamordnare
Gäller för

Dokumenttye___
Handlingsplan
Version
--

Herrljunga

Fastställd/u ~p rättad
KF§ 72/2013
Senast reviderad
2013-06-18

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Giltig till
Tills vidare

kornm ~

l

Herrljunga kommuns handlingsplan Våld i nära relationer
Handlingsplanen innehåller Herrljunga kommuns politiska mål och strategier. Den ska vara
vägledande för nämnders och förvaltningars verksamhetsplanering och utvecklingsarbete.
Handlingsplanen utvärderas, omarbetas och antas på nytt vid behov.

Vision
•
•

Vål d i nära relationer ska upphöra.
Alla kommuninvånare ska känna trygghet och säkerhet.

Syfte
•
•
•
•
•
•
•

Kommunövergripande strategier finns för arbetet mot våld i nära relationer.
Tydliggöra de politiska intentionerna för kommunens arbete om våld i nära relationer.
Förstå problematiken ur ett folkhälsoperspektiv.
Minskat mörkertal genom synliggörande av problematiken.
Främja samverkan för att ge invånarna god kvalitet i insatser ur ett helhetsperspektiv.
Minska omfattning av våld i nära relationer i Herrljunga kommun genom
forebyggande arbete, tidiga insatser samt långsiktigt förändringsarbete.
Att verka får att samtliga verksamheter som kommer i kontakt med våld i nära
relationer ska bemöta målgruppen på ett kunnigt, samordnat och konsekvent sätt.

Mål
•
•

•
•
•

Herrljunga kommun bedriver forebyggande arbete och tidiga insatser för att motverka
våld i nära relationer.
Herrljunga kommun kan tillgodose de behov av stöd och skydd (enligt rådande
lagstiftning och normering) som syftar till att minska våld i nära relationer och
motverka våldets konsekvenser hos;
våldsutsatta personer
våldsutövande personer
barn som lever i familjer där det forekommit våld
Kommunens forvaltningar har kompetens och handlingsrutiner for att fullf6lja
ovanstående mål.
Kommunen har samverkan med aktörer inom och utom kommunal verksamhet.
Verksamheter och invånare i Herrljunga kommun har tillgång till information om
stödinsatser och vart man kan vända sig gällande våld i nära relationer.

Förhållningssätt
•
•

I relationer och familjer där det förekommer våld ser vi alla parter som drabbade av
våldet.
Våldsutsatta, våldsutövare och barn ska bemötas korrekt och med respekt.
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Begreppet våld i nära relationer
Herrljunga kommun använder följande definition av begreppet våld i nära relationer
"Våld är varje handling riktad mot annan person
som genom att denna handling
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker,
får denna person att göra något mot sin vilja
eller avstå från att göra något den vill"
Definitionen belyser att våld i nära relationer till stor del handlar om våldets effekter. Våldet
är en maktutövning som skapar en ojämlik relation. Våldet handlar om olika former av fysiskt
och psykiskt våld samt hot och förtryck i en relation.
Socialstyrelsen använder begrepp som; "området våld eller andra övergrepp av eller mot
närstående", "barn som bevittnat våld", "våldsutsatta kvinnor" och "våld eller andra
övergrepp mot kvinnor av närstående". Dessa begrepp avser vissa delar av våld i nära
relationer, men avspeglar inte helheten. Herrljunga kommun har beslutat att istället använda
begreppet våld i nära relation som innefattar alla delar och särskilda grupper, såsom
samkönade relationer, män som utsätts för våld i nära relation, barn som upplevt våld (inte
bevittnat) i hemmet och hedersrelaterat våld och förtryck.
Begreppet våld i nära relationer inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck.
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