Tjänsteskrivelse
Datum
Organisation
Namn
Tel.
Epost

Dnr

Samverkansavtal Centrum mot våld i Umeå
Sammanfattning
Ett samverkansavtal har upprättats för verksamheten inom Centrum mot våld i Umeå. Parter för samverkan är
Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Polismyndigheten region Nord, Åklagarkammaren i Umeå och
Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå.
Syftet med Centrum mot våld i Umeå är att synliggöra och motverka våld i nära relationer i Umeå. Centrum
mot våld består av fyra verksamhetsdelar: Barnahus, Mottagning för våldsutsatta, Mottagning för våldsutövare
samt Kompetenscentrum.
De övergripande målen med Centrum mot våld är att göra våld pratbart på alla nivåer, enskilt, organisatoriskt i
kommunen och landstinget samt i samhället genom:
- stöd till förändring för de enskilda som tillhör någon av målgrupperna.
- samordnad utredningsplanering för våldsutsatta barn.
- ökad kompetens hos personal inom VLL och Kommunen.
- att göra verksamheten välkänd för allmänheten.
Den beräknade årskostnaden på 4 966 800 kr bekostas av Västerbottens läns landsting och Kommunen
gemensamt (50 % vardera).
Avtalet gäller i tre år och förlängs med ytterligare tre år om uppsägning inte sker av någon av parterna senast 6
månader före avtalets upphörande.

Förslag till beslut
Upprättat förslag till samverkansavtal för Centrum mot våld godkänns.
Uppdras till landstingsdirektör Anders Sylvan att underteckna avtalet.

(Rubrikerna nedan skall även fyllas i så långt som möjligt, den texten kommer ligga till grund för bilaga och
kan komma att skrivas om i beredningen.)

Konsekvensanalys och synpunkter
Konsekvenser för patient/medborgare
Klicka här för att ange text.
Beskriv identifierade konsekvenser som beslut i ärendet kan få för patient/medborgare.
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Nyttja för området VLLs checklista kopplat till jämlik och jämställd vård (finns på Linda)

Konsekvenser verksamhet
Klicka här för att ange text.
Beskriv identifierade konsekvenser som beslut i ärendet kan få för verksamhet/er.
Nyttja för området VLLs checklista kopplat till jämlik och jämställd vård (finns på Linda).

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys
Klicka här för att ange text
Beskriv på vilket sätt synpunkter inhämtats från berörda och sammanfatta kort huvudsakliga synpunkter som
då framkommit. Har risk och konsekvensanalys/er genomförts? Hänvisa till och bifoga ev. bilaga. Kommentera
gärna om frågan samverkats med fackliga organisationer i beredningen; var/när.

Konsekvenser på andra fattade beslut
Klicka här för att ange text.
Identifiera om det enligt din kännedom finns närliggande beslut som påverkas av det du föreslår.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser
Klicka här för att ange text.
Beskriv eventuella ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Resurser
Klicka här för att ange text.
Beskriv eventuella andra resursförändringar till följd av beslutet (omprioriterad tid/personal/tillkomst av
system/arbetsmetod etc.).

Finansiering
Klicka här för att ange text.
Beskriv hur eventuella ekonomiska effekter skall finansieras.

Bilagor
Klicka och ange bifogade bilagor i en lista, rubrik och datering
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som ska fatta
beslut i frågan. Det kan vara utredningar, andra underlag, kartor, ritningar etc.

