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§ 100 - Svar på motion-Upptäck och motverka våld 
och kränkningar i hemmet  
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver att 
omsorgspersonal har ett viktigt arbete genom att se till att brukarna får sina behov 
tillgodosedda i det egna hemmet eller på ett boende. Våld i hemmet är något som 
förekommer i alla åldrar, bland yngre och äldre. Med rätt kunskaper och tydlig 
rutin kan vår omsorgspersonal upptäcka om kränkningar och våld förekommer i 
hemmet och bli trygga i hur dom ska agera. Socialdemokraterna yrkar på att all 
omsorgspersonal ska få utbildning i hur kränkningar och våld i hemmet kan 
upptäckas/förekommas och att det ska tas fram tydliga rutiner för hur personalen 
ska agera om misstanke finns. 
 
Inom avdelningens verksamheter är det Individ- och familjeomsorgen som utreder 
och kan besluta om skydd- och stödinsatser till barn och vuxna som är utsatta för 
våld i nära relationer och till våldsutövare. Däremot är medarbetare inom andra 
verksamheter viktiga i arbetet för att både den våldsutsatta och våldsutövaren ska 
få rätt stöd och hjälp. Samverkan inom och mellan verksamheterna är viktigt i 
arbetet med våld i nära relation. 
 
Inom Individ- och omsorgsavdelningen påbörjades ett utvecklingsarbete kring 
våld i nära relationer under 2021. På avdelningens övergripande sajt publiceras 
material kring våld i nära relationer. Individ- och omsorgsavdelningen har 
påbörjat en avdelningsövergripande rutin vid upptäckt av våld i nära relation. 
Rutinen syftar till att våld i nära relation ska upptäckas och alla anställda ska ha 
kunskap om vad de ska göra vid misstanke och/eller upptäckt av våld i nära 
relation. Våldsutsatta och våldsutövare ska få rätt stöd och hjälp och våldet ska 
upphöra. 
 
När rutinen ska implementeras under 2022 kommer medarbetare inom Individ- 
och omsorgs-avdelningen i alla verksamheter få kompetensutveckling genom 
grundläggande information om våld i nära relation. Implementeringen ska skapa 
trygghet hos medarbetare i vart de ska vända sig för att få ytterligare information 
samt vart de ska vända sig om de misstänker våld i nära relation. 
 
Utbildning till medarbetare som handlägger och arbetar med individer som 
utsatts, upplevt eller utövat får återkommande kompetensutveckling för respektive 
målgrupp, anordnade av t.ex. Länsstyrelsen, Socialstyrelsen etcetera. Individ- och 
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omsorgsavdelningens ledningsgrupp har påbörjat den digitala webbkursen om 
våld som utarbetats av Nationellt centrum för kvinnofrid. Webbkurs om våld är en 
introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära 
relationer.  
 
Utbildningen har påbörjats under våren 2022.  Utbildning inom detta viktiga 
ämnesområde har funnits och kommer finnas med i avdelningens fortsatta arbete 
med kompetensförsörjning. Efterföljden av pandemin och lång tid utan fysiska 
möten och träffar har skapat ett stort behov av prioriteringar av vilka 
kompetensutvecklande insatser vi planerar in. I nuvarande planering som finns är 
en aktivitet 
att fler funktioner inom verksamheten ska genomföra Webbkurs om våld från 
Nationellt centrum för kvinnofrid. Syftet är att ge medarbetare som möter eller 
fattar misstankar om våld i nära relation ska ha en egen grundläggande kunskap 
för att kunna upptäcka och lämna uppgifterna vidare. Yrkeskategorier som 
handlägger ärenden med våld i nära relation ska ha kunskap att använda 
evidensbaserade metoder. Arbetshandledande funktioner och ledningspersonal 
ska ha kunskap för att fånga upp och möta medarbetarna. 

Handlingar i ärendet 
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2022-05-02 § 65 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-01-31 § 8 
Socialdemokraternas motion – Upptäck och motverka våld och kränkningar i 
hemmet, 2021-12-22 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna  
Individ- och omsorgsutskottet 
Maria Persson, socialchef 
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65 - Inkommen motion-Upptäck och motverka våld 
och kränkningar i hemmet  
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver att 
omsorgspersonal har ett viktigt arbete genom att se till att brukarna får sina behov 
tillgodosedda i det egna hemmet eller på ett boende. Våld i hemmet är något som 
förekommer i alla åldrar, bland yngre och äldre. Med rätt kunskaper och tydlig 
rutin kan vår omsorgspersonal upptäcka om kränkningar och våld förekommer i 
hemmet och bli trygga i hur dom ska agera. Socialdemokraterna yrkar på att all 
omsorgspersonal ska få utbildning i hur kränkningar och våld i hemmet kan 
upptäckas/förekommas och att det ska tas fram tydliga rutiner för hur personalen 
ska agera om misstanke finns. 
 
Inom avdelningens verksamheter är det Individ- och familjeomsorgen som utreder 
och kan besluta om skydd- och stödinsatser till barn och vuxna som är utsatta för 
våld i nära relationer och till våldsutövare. Däremot är medarbetare inom andra 
verksamheter viktiga i arbetet för att både den våldsutsatta och våldsutövaren ska 
få rätt stöd och hjälp. Samverkan inom och mellan verksamheterna är viktigt i 
arbetet med våld i nära relation. 
 
Inom Individ- och omsorgsavdelningen påbörjades ett utvecklingsarbete kring 
våld i nära relationer under 2021. På avdelningens övergripande sajt publiceras 
material kring våld i nära relationer. Individ- och omsorgsavdelningen har 
påbörjat en avdelningsövergripande rutin vid upptäckt av våld i nära relation. 
Rutinen syftar till att våld i nära relation ska upptäckas och alla anställda ska ha 
kunskap om vad de ska göra vid misstanke och/eller upptäckt av våld i nära 
relation. Våldsutsatta och våldsutövare ska få rätt stöd och hjälp och våldet ska 
upphöra. 
 
När rutinen ska implementeras under 2022 kommer medarbetare inom Individ- 
och omsorgs-avdelningen i alla verksamheter få kompetensutveckling genom 
grundläggande information om våld i nära relation. Implementeringen ska skapa 
trygghet hos medarbetare i vart de ska vända sig för att få ytterligare information 
samt vart de ska vända sig om de misstänker våld i nära relation. 
 
Utbildning till medarbetare som handlägger och arbetar med individer som 
utsatts, upplevt eller utövat får återkommande kompetensutveckling för respektive 
målgrupp, anordnade av t.ex. Länsstyrelsen, Socialstyrelsen etcetera. Individ- och 
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omsorgsavdelningens ledningsgrupp har påbörjat den digitala webbkursen om 
våld som utarbetats av Nationellt centrum för kvinnofrid. Webbkurs om våld är en 
introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära 
relationer.  
 
Utbildningen har påbörjats under våren 2022.  Utbildning inom detta viktiga 
ämnesområde har funnits och kommer finnas med i avdelningens fortsatta arbete 
med kompetensförsörjning. Efterföljden av pandemin och lång tid utan fysiska 
möten och träffar har skapat ett stort behov av prioriteringar av vilka 
kompetensutvecklande insatser vi planerar in. I nuvarande planering som finns är 
en aktivitet 
att fler funktioner inom verksamheten ska genomföra Webbkurs om våld från 
Nationellt centrum för kvinnofrid. Syftet är att ge medarbetare som möter eller 
fattar misstankar om våld i nära relation ska ha en egen grundläggande kunskap 
för att kunna upptäcka och lämna uppgifterna vidare. Yrkeskategorier som 
handlägger ärenden med våld i nära relation ska ha kunskap att använda 
evidensbaserade metoder. Arbetshandledande funktioner och ledningspersonal 
ska ha kunskap för att fånga upp och möta medarbetarna. 
 

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktige, 2022-01-31, § 8 
Socialdemokraternas motion – Upptäck och motverka våld och kränkningar i 
hemmet, 2021-12-22 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen 

Beslutet skickas till 
Socialdemokraterna  
Individ- och omsorgsutskottet 
Maria Persson, socialchef 

 
 



2021-12-22 
 
Motion till kommunfullmäktige i Hagfors 
 
 
Upptäck och motverka våld o kränkningar i hemmet 
Omsorgspersonal har ett väldigt viktigt arbete genom att se till att brukarna får sina behov 
tillgodosedda i det egna hemmet eller på ett boende. Våld i hemmet är något som 
förekommer i alla åldrar, bland yngre och äldre. Med rätt kunskaper och tydlig rutin kan vår 
omsorgspersonal upptäcka om kränkningar och våld förekommer i hemmet och bli trygga i 
hur dom ska agera.  
 
Socialdemokraterna yrkar på 

- att all omsorgspersonal ska få utbildning i hur kränkningar och våld i hemmet kan 
upptäckas/förekommas 

- att det ska tas fram tydliga rutiner för hur personalen ska agera om misstanke finns 
 
 
 
Malin Ericsson  
Pernilla Boström 
Tomas Pettersson 
Sten-Inge Olsson 
Socialdemokraterna individ o omsorg i Hagfors 
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§ 8 - Inkommen motion – Upptäck och motverka våld 
och kränkningar i hemmet  
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver att 
omsorgspersonal har ett väldigt viktigt arbete genom att se till att brukarna får 
sina behov tillgodosedda i det egna hemmet eller på ett boende. Våld i hemmet är 
något som förekommer i alla åldrar, bland yngre och äldre. Med rätt kunskaper 
och tydlig rutin kan vår omsorgspersonal upptäcka om kränkningar och våld 
förekommer i hemmet och bli trygga i hur dom ska agera.  
 
Socialdemokraterna yrkar på 

- att all omsorgspersonal ska få utbildning i hur kränkningar och våld i 
hemmet kan upptäckas/förekommas 

- att det ska tas fram tydliga rutiner för hur personalen ska agera om 
misstanke finns 

Handlingar i ärendet 
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-01-18 
Socialdemokraternas motion – Upptäck och motverka våld och kränkningar i 
hemmet, 2021-12-22 

Beslut 
Motionen remitteras till individ- och omsorgsutskottet för beredning. 

Beslutet skickas till 
Thony Liljemark 
Maria Persson 
Malin Qvicker 
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2022-05-30

Individ- och omsorgsavdelningen

Till Kommunfullmäktige

Svar motion; Upptäck och motverka våld och
kränkningar i hemmet
Det har inkommit en motion från Socialdemokraterna i Hagfors där man
beskriver omsorgspersonalens viktiga arbete genom att se till att brukarna
får sina behov tillgodosedda i det egna hemmet eller på ett boende. Våld i
hemmet är något som förekommer i alla åldrar, bland yngre och äldre. Med
rätt kunskaper och tydlig rutin kan vår omsorgspersonal upptäcka om
kränkningar och våld förekommer i hemmet och bli trygga i hur dom ska
agera.

Inom Individ- och omsorgsavdelningen påbörjades ett utvecklingsarbete
kring våld i nära relationer under 2021 vilket innefattar en avdelnings-
övergripande rutin vid upptäckt av våld i nära relation. Rutinen syftar till
att våld i nära relation ska upptäckas och alla anställda ska ha kunskap om
vad de ska göra vid misstanke om eller upptäckt av våld i nära relation.

Motionen kan bifallas genom fortsatt arbete enligt den plan verksamheten
påbörjat under 2021.

Handlingar i ärendet
Inkommen motion – Upptäck och motverka våld och kränkningar i hemmet
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 8 - Inkommen motion – Upptäck och
motverka våld och kränkningar i hemmet
Tjänsteskrivelse Svar motion; Upptäck och motverka våld och kränkningar i
hemmet, Maria Persson, Socialchef
Svar till motion; Upptäck och motverka våld och kränkningar i hemmet, Maria
Persson, socialchef och Kim Henriksson, verksamhetsstrateg.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motion om upptäck och motverka våld och
kränkningar i hemmet.

Thony Liljemark
Ordförande Individ- och  omsorgsutskottet

Beslutet skickas till:
Maria Persson, Socialchef



2022-04-25

Hagfors kommun
Individ- och omsorgsavdelningen

Inkommen motion – Upptäck och motverka våld och
kränkningar i hemmet

Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver att omsorgspersonal
har ett viktigt arbete genom att se till att brukarna får sina behov tillgodosedda i det egna
hemmet eller på ett boende. Våld i hemmet är något som förekommer i alla åldrar, bland
yngre och äldre. Med rätt kunskaper och tydlig rutin kan vår omsorgspersonal upptäcka om
kränkningar och våld förekommer i hemmet och bli trygga i hur dom ska agera.
Socialdemokraterna yrkar på att all omsorgspersonal ska få utbildning i hur kränkningar och
våld i hemmet kan upptäckas/förekommas och att det ska tas fram tydliga rutiner för hur
personalen ska agera om misstanke finns.

Inom avdelningens verksamheter är det Individ- och familjeomsorgen som utreder och kan
besluta om skydd- och stödinsatser till barn och vuxna som är utsatta för våld i nära relationer
och till våldsutövare. Däremot är medarbetare inom andra verksamheter viktiga i arbetet för
att både den våldsutsatta och våldsutövaren ska få rätt stöd och hjälp. Samverkan inom och
mellan verksamheterna är viktigt i arbetet med våld i nära relation.

Inom Individ- och omsorgsavdelningen påbörjades ett utvecklingsarbete kring våld i nära
relationer under 2021. På avdelningens övergripande sajt publiceras material kring våld i nära
relationer. Individ- och omsorgsavdelningen har påbörjat en avdelningsövergripande rutin vid
upptäckt av våld i nära relation. Rutinen syftar till att våld i nära relation ska upptäckas och
alla anställda ska ha kunskap om vad de ska göra vid misstanke och/eller upptäckt av våld i
nära relation. Våldsutsatta och våldsutövare ska få rätt stöd och hjälp och våldet ska upphöra.

När rutinen ska implementeras under 2022 kommer medarbetare inom Individ- och
omsorgsavdelningen i alla verksamheter få kompetensutveckling genom grundläggande
information om våld i nära relation. Implementeringen ska skapa trygghet hos medarbetare i
vart de ska vända sig för att få ytterligare information samt vart de ska vända sig om de
misstänker våld i nära relation.

Utbildning till medarbetare som handlägger och arbetar med individer som utsatts, upplevt
eller utövat får återkommande kompetensutveckling för respektive målgrupp, anordnade av
t.ex. Länsstyrelsen, Socialstyrelsen etcetera.

Telefon
0563-18500

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
68380 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884



Individ- och omsorgsavdelningens ledningsgrupp har påbörjat den digitala webbkursen om
våld som utarbetats av Nationellt centrum för kvinnofrid. Webbkurs om våld är en
introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer. Utbildningen har påbörjats under våren 2022.

Utbildning inom detta viktiga ämnesområde har funnits och kommer finnas med i
avdelningens fortsatta arbete med kompetensförsörjning. Efterföljden av pandemin och lång
tid utan fysiska möten och träffar har skapat ett stort behov av prioriteringar av vilka
kompetensutvecklande insatser vi planerar in. I nuvarande planering som finns är en aktivitet
att fler funktioner inom verksamheten ska genomföra Webbkurs om våld från Nationellt
centrum för kvinnofrid. Syftet är att ge medarbetare som möter eller fattar misstankar om
våld i nära relation ska ha en egen grundläggande kunskap för att kunna upptäcka och lämna
uppgifterna vidare. Yrkeskategorier som handlägger ärenden med våld i nära relation ska ha
kunskap att använda evidensbaserade metoder. Arbetshandledande funktioner och
ledningspersonal ska ha kunskap för att fånga upp och möta medarbetarna.

Maria Persson Kim Henriksson
Socialchef Verksamhetsstrateg
Individ- och omsorgsavdelningen Individ- och omsorgsavdelningen
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