
Enheten mot våld i nära relationer



Organisation

Socialförvaltningen

Har tillhört Barn och ungdomssektionen och kommer framöver att tillhöra 

vuxensektionen

Enheten mot våld i nära relationer 

Enhetschef  

Sex socialsekreterare 
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Målgrupp

• Vuxna över 18 år, tillhörande Huddinge kommun

• Våldsutsatta av närstående 
Föreligga en nära och förtroendefull relation mellan hen och den som utsatts för brottet. 
Bedömning ska göras utifrån familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet. 
Det kan handla om makar, sambor, pojk-eller flickvänner, föräldrar, syskon, barn eller andra 
släktingar. Det kan även gälla andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och 
förtroendefull relation till. (SoL 5 kap 11 §)

• Utsatta för hedersrelaterat våld

• Utövare av våld mot närstående

• Brottsoffer i övrigt inom kommunen omfattas inte av EMV: s målgrupp.
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Utredningsförfarande

- All kontakt med EMV bygger på frivillighet, sekretess och är kostnadsfri.
- Vi tillämpar ett barnperspektiv i vårt utredningsarbete och beslutsfattande. 

• Rådgivning och konsultation: Kan ges anonymt om den enskilde efterfrågar 
det.  Målgruppen, anhöriga samt samarbetspartner (intern/extern).

• Förhandsbedömning
När socialnämnden genom en ansökan, anmälan eller på annat sätt får kännedom om något som 

kan      

föranleda någon åtgärd av nämnden ska den utan dröjsmål inleda en utredning (11 kap. 1 § SoL).

(Socialstyrelsen)      



Fort. Utredningsförfarande 
• Utredning: Enligt 11 kap. 1 § SoL bör innefattat följande:

- Behovet av stöd och hjälp akut,

- Våldets karaktär och omfattning,

- Våldets konsekvenser för den våldsutsatta,

- Hur den våldsutsatta hanterar sin situation,

- Hur den våldsutsattas nätverk ser ut,

- Om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap, och

- Behovet av stöd och hjälp på både kort och lång sikt 

• Som stöd i kartläggningen av våld tillämpas Socialstyrelsens bedömningsinstrument FREDA-
beskrivning, psykiskt våld och hot samt fysiskt och sexuellt våld.

• Insatser: Skyddat boende, behandlingssamtal, socialsekreterarstöd och kontaktperson.
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Hot- och riskbedömning 

• Som stöd i kartläggningen av våldet och bedömningen av risk för 
fortsatt/eskalerande/dödligt våld tillämpas Socialstyrelsens 
bedömningsinstrument FREDA-farlighetsbedömning. 

– risken för ökad farlighet är varierande
– ökad farlighet råder
– allvarlig fara råder
– mycket allvarlig fara råder.

• Resultat av polisens hot- och riskbedömning (Patriark) kan inhämtas. Även 
bedömning  från andra aktörer såsom skyddade boenden och kriminalvården.
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Fort. Hot- och riskbedömning 
• Riskhöjande faktorer kan vara: 
- Kriminalitet
- Psykisk sjukdom
- Uppsökande beteende
- Elektronisk bevakning
- Ansökan om enskild vårdnad, äktenskapsskillnad, polisanmälan, kontakt med   
myndigheter (BoU), hotbild från släkt/övrigt nätverk 

• Sårbarhetsfaktorer hos den våldsutsatta

• Den våldsutsattas egna uppfattning av riskerna

• Den sammanlagda bedömningen av risk för fortsatt/eskalerande/dödligt våld…
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Våra insatser 

• Skyddat boende
Boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för 
personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra 
övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser (Fristad från våld, 
Socialstyrelsen).

Skyddat boende är en akut skyddsåtgärd som primärt syftar till att minimera risken 
för fortsatt/ eskalerande/ dödligt våld när behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt. I insatsen erbjuds även stöd för att hjälpa och stärka individen (Fristad från 
våld, Socialstyrelsen).

Insatsen om skyddat boende omfattas inte av lagen om valfrihet
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Fort. våra insatser
• Samtalsbehandling

Individuella samtal enligt behandlingsstrukturerna ”Samtal om frihet” för 
våldsutsatta och ”Samtal om våld” för våldsutövare. Samtalen anpassas efter 
den enskilde. En grundbehandling omfattar 20 samtal.

• Socialsekreterarstöd
Kan innefatta samhällsorientering, hållande inför en förändring, motiverande 
samtal, praktiskt stöd i form av kontakt med myndigheter, blanketter.

• Kontaktperson
Kontaktpersonens väsentligaste uppgift är att fungera som ett personligt stöd, för 
att främja sociala kontakter och klientens utveckling efter att ha levt i 
våldsutsatthet och isolering.
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Innehåll i samtalsbehandling

Samtal om frihet

En struktur som bygger på följande steg:

- Bedömning

- Kunskap om våld och konsekvenser av 

våld

- Stabilisering

- Bearbetning av våldet och dess 

konsekvenser

- Framåtblickande

- Avslutning

Samtal om våld

En struktur som bygger olika moduler:

- Bedömning

- Få stopp på våldet

- Psykoedukation om våld

- Affekter och kognitioner

- Kommunikation

- Vid behov undersöka bakgrund/bagage

- Vidmakthållandeplan

- Avslutning
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Kontakt- En väg in

• Vägen in till EMV går alltid via mottagningstelefonen eller via enhetens e-post.

• Mottagningstelefon: 08-535 316 10
• E-post: enhetenmotvald@huddinge.se

• Svarar inte någon under telefontiden kan det bero på att socialsekreterarna 
handlägger ett akut ärende. Lämna ett meddelande så ringer socialsekreterarna 
tillbaka så snart som möjligt och alltid samma dag.

• E-post besvaras alltid samma dag.

• Telefontid: Måndag – fredag kl. 09.30-11.30.
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Mer information 
• https://www.nck.uu.se/

• https://www.origostockholm.se/

• https://kvinnofridslinjen.se

• Socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/
• FREDA-FARLIGHETSBEDÖMNING (socialstyrelsen.se)

• https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html

• https://www.valjattsluta.se/
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Fördjupad läsning

• Meningen med våld, Per Isdahl

• Medkänslans pris: Om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och 
utbrändhet hos yrkesverksamma, Per Isdal

• Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer, Liria Ortiz
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