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1 Åtgärdsprogram  
 
De övergripande målen i strategin avseende våld i nära relation syftar till att förebygga våld och 
minska antalet fall av våld i alla relationer. Åtgärdsprogrammet ska ge stöd i att finna vad 
verksamheterna kan arbeta med för att nå de övergripande målen, att analysera vilka insatser som 
kan förstärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer samt att skapa 
attitydförändringar om våld som består över tid. 
 
1.1  Målgrupp 
Strategin avseende våld i nära relation involverar all personal inom Kiruna kommun inom ramen 
för sitt respektive uppdrag. I förlängningen påverkar strategin även invånare och människor som 
besöker Kiruna kommun. 

1.2 Övergripande mål 
De övergripande målen för strategi avseende våld i nära relation är att: 

 öka förebyggande insatser genom arbete med jämställdhet, jämlikhet och respekt 
 informera om våld i nära relationer inom kommunala verksamheter och att information 

finns tillgänglig för allmänhet på verksamheters lokaler och digitala platser var hjälp och 
stöd finns att få 

 kunskap och information finns hos personal i Kiruna kommun, och når de som söker stöd 
och hjälp, för att öka anmälningsbenägenheten för brott gällande våld i nära relationer  

 minska negativa konsekvenser för barn och unga som lever i familjer där våld förekommer 
 beakta de olika livssammanhang personer kan ha som påverkar individens behov av stöd 

och trygghet 
 personalen ska agera vid möte med personer som berörs av våld i nära relation 

 
 

2 Genomförande 
2.1  Undersöka 
I Kiruna kommuns verksamheter är ett första steg att undersöka hur verksamheten kan arbeta med 
att nå de övergripande målen. Att undersöka vilka attityder som finns gällande jämställdhet, 
jämlikhet och respekt i organisationen är också av betydelse, då våld i nära relation betecknas som 
den yttersta formen av ojämställdhet. 

  
De kommunala verksamheternas uppgift som leverantör av tjänster gör att undersökningen även 
innefattar att inventera behov av information/stöd och hjälp vid våld i nära relation som finns hos 
kommuninvånare som nyttjar verksamhetens tjänster. Det är av vikt att undersöka vilken kunskap 
som medarbetare inom verksamheterna behöver gällande våld i nära relation utifrån sitt uppdrag.  
 
Ansvaret för att utföra undersökningen åligger styr- och ledningsnivåer inom verksamheterna. 
 
2.2 Analysera 
Att analysera resultatet av undersökning och behovsinventering samt att ringa in vilka orsaker som 
kan finnas till det nuvarande läget är nästa steg. 
 
I de fall undersökningen visar att jämställdhet, jämlikhet och respekt saknas, skapas en bild av 
behovet, insatser och åtgärder. Det samma gäller utbildning om stöd, hjälp eller kompetens hos 
medarbetare i bemötandet av personer som utsatts för våld eller utsätter andra för våld. 
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2.3 Genomföra 
Genomförande av de åtgärder som verksamheten i sin analys har definierat som behov, vad gäller 
våld i nära relation, och utifrån vilken ram verksamhet och personal har i sitt uppdrag är nästa 
steg. 
 
I verksamheterna kan utformning av rutiner och riktlinjer behöva göras för att inbegripa strategins 
övergripande mål och syfte. Ansvaret finns i verksamhetens styr- och ledningsnivåer.  
 

2.4 Utvärdera  
Sista delen i genomförandeprocessen är att utvärdera vilka insatser som genomförts och vilka 
effekter insatserna har haft eller kan tänkas ge. 
 
 

3 Uppföljning 
	
Verksamheterna redovisar sitt arbete årligen i september månad till kommunstyrelsen, via sin 
styrande organisation. Verksamheterna förväntas berätta om arbetet med att nå målen i strategin 
avseende våld i nära relation, utifrån sin verksamhet och sitt uppdrag.  
 
Följande frågor utgör grunden i redovisningen: 
- hur har det interna arbetet med personal sett ut? Vad har genomförts? Vilka har effekterna varit/ 
vilka effekter förväntas? 
- hur har det externa arbetet sett ut? Vad har genomförts? Vilka har effekterna varit/vilka effekter 
förväntas? 
 
Kommunkontoret ansvarar för sammanställning av den årliga statistiken från Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ), där antal anmälda brott om våld i nära relation redovisas för Kiruna kommun. 
 
Kommunkontoret ansvarar för att åtgärdsprogrammet följs upp och eventuellt revideras vart tredje 
år.	
 
 
 


