SAMVERKANSAVTAL
- Centrum mot våld i Umeå -

1. Ingress
Genom detta avtal regleras nedan angivna parters gemensamma syfte och mål med
samverkan i Centrum mot våld i Umeå (i fortsättningen benämnt CMV) samt
parternas åtaganden, villkor och andra förutsättningar för samverkan.
Ekonomi och kostnadsfördelning regleras i separat avtal.
Avtal med andra kommuner i Västerbottens län än Umeå kommun om att nyttja
någon av verksamheterna regleras i separata hängavtal.
All samverkan mellan parterna ska ske inom ramen för gällande lagstiftning och
inom respektive parts ansvarsområde.
2. Parter
1) Västerbottens läns landsting, nedan kallad VLL
2) Umeå kommun, nedan kallad Kommunen
3) Polismyndigheten region Nord, polisområde Västerbotten, nedan kallad
Polismyndigheten
4) Åklagarkammaren i Umeå, nedan kallad Åklagarkammaren
5) Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå, nedan kallad Rättsmedicin.
Kontaktperson för respektive part utgörs av partens representant i Ledningsgrupp för
samverkan (se punkt 6). Verksamhetsansvarig vid CMV ansvarar för att tillhandahålla
en uppdaterad kontaktlista för Ledningsgrupp för samverkan.
3. Avtalstid
Detta avtal gäller från och med 2018-10-01 till och med 2021-09-30. Avtalet förlängs
med tre år om det inte sägs upp av någon av parterna senast 6 månader före avtalets
upphörande.
4. Verksamhetens syfte
Syftet med CMV är att synliggöra och motverka våld i nära relationer i Umeå. Med
våld i nära relationer avses Socialstyrelsens definition av våld i nära relationer.
5. Verksamhetens mål
Centrum mot våld består av fyra delar: Barnahus, Mottagning för våldsutsatta,
Mottagning för våldsutövare samt Kompetenscentrum.
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De övergripande målen med CMV 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.
Målet med Barnahus är att genom myndighetssamarbete på ett och samma ställe
planera för utredningsarbete gällande våldsutsatta barn. Detta för att barn som är
utsatta för brott enligt 3, 4 och 6 kap BrB, samt Lag (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor ska få rätt stöd och skyddsinsatser, erhålla krisstöd samt
optimerade förutsättningar för en eventuell juridisk brottmålsprocess (polisanmälan,
förhör och skadedokumentation). Samverkan inom Barnahus sker mellan
Polismyndigheten, Kommunen, Åklagarkammaren, VLL och Rättsmedicin.
Målet med Mottagningen för våldsutsatta är att erbjuda personer utsatta för våld i
nära relation rådgivning, motivationsarbete, socialt stöd och behandlingsinsatser.
Barn till våldsutsatta ska erbjudas stöd. Basen för samverkan är Kommunen
(socialtjänsten) och VLL. Samverkan med andra myndigheter och organisationer,
t.ex. Polismyndigheten och Kvinnojouren, sker utifrån individuella behov.
Mottagningen för våldsutsatta utgör ett komplement till andra myndigheter vilka inte
befrias från ett fortsatt myndighetsansvar. Mottagningen för våldsutsatta är en
erbjudandeverksamhet och kräver inte ett myndighetsbeslut.
Trappan är en verksamhet som ingår i Mottagningen för våldsutsatta. Målet med
Trappan är att ge barn som upplevt våld i nära relationer möjlighet att bearbeta och
dela smärtsamma upplevelser för att skapa förutsättningar för en god hälsa och
utveckling. Stödet erbjuds både individuellt och i grupp. Trappan är en
erbjudandeverksamhet och kräver inte ett myndighetsbeslut.
I Mottagningen för våldsutsatta ingår även Konsultationsforum för hedersrelaterat
våld. Målet med Konsultationsforum för hedersrelaterat våld (HRV) och annan
extrem kontroll är att vara ett kunskapscentrum samt att ge stöd till personal som
kommer i kontakt med barn, ungdomar eller vuxna som utsätts eller misstänks
utsättas för våld, hot om våld, kontroll och begränsningar. Samverkan inom
Konsultationsforum sker mellan olika verksamheter inom Kommunen och VLL.
Samverkan sker även med motsvarande resurspersoner i övriga länet.
Inom ramen för Mottagningen för våldsutsatta erbjuds även stöd till personer utsatta
för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.
Målet med Mottagningen för våldsutövare är att erbjuda personer som har utövat
våld i nära relationer stöd och hjälp vilket kan bestå av både individuella samtal och
samtal i grupp. Mottagningen för våldsutövare är en erbjudandeverksamhet och
kräver inte ett myndighetsbeslut.
En mottagning för köpare av sexuella tjänster ingår i Mottagningen för våldsutövare.
Målet med Kompetenscentrum är att ge rådgivning, information och utbildning i
våldsfrågor till personal inom VLL och Kommunen.
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6. Verksamhetens målgrupper
Verksamheten är könsneutral och riktar sig till följande målgrupper:
- Personer som är utsatta för våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och
förtryck, alla åldrar. Till 18 år inkluderas allt våld enligt 3, 4 och 6 kap BrB samt
Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
- Personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål, alla åldrar.
- Personer som säljer sexuella tjänster, alla åldrar.
- Personer som utövar våld i nära relation, från 18 år.
- Personer som köper sexuella tjänster, från 18 år.
Utöver detta ska CMV säkerställa att personer som söker sig till verksamheten men
inte tillhör någon av ovanstående målgrupper får rätt hjälp.
7. Organisation
Operativ ledningsgrupp för Mottagningen för våldsutsatta
Operativ ledningsgrupp består av nedanstående funktioner från respektive
verksamhet:
- Verksamhetschef Primärvården (VLL).
- Biträdande verksamhetschef Umeå kommun.
- Verksamhetsansvarig CMV.
Uppdraget kan vidaredelegeras till närmaste chefsnivå.
Ledningsgrupp för samverkan
Respektive part utser ledamot till Ledningsgrupp för samverkan. VLL och
Kommunen representeras av Operativ ledningsgrupp. Gruppen möts minst fyra
gånger per år. Samordnare för Barnahus adjungeras till gruppen vid behov.
Ledningsgrupp för samverkan har som uppdrag att verka för en god samverkan vid
CMV och att tillse att samverkan bedrivs i enlighet med gällande avtal. Detta innebär
att Ledningsgrupp för samverkan ska:
- Verka för kvalitetssäkring, utveckling, utbildning och CMV:s roll som
kompetenscentrum.
- Planera verksamheten vid Barnahus.
- Följa upp och hantera avvikelser i samverkan.
- Följa verksamheten vid CMV.
Varje person i Ledningsgrupp för samverkan har endast befogenhet enligt sin tjänsts
förutsättningar, dvs. med hänsyn tagen till sin organisations besluts-/delegationsordning.
Ledningsgrupp för samverkan leds av en ordförande som utses inom gruppen för ett
år i taget.
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Verksamhetsansvarig
Verksamhetsansvarig ansvarar för att upprätthålla samverkansstrukturer samt leda
och fördela det dagliga arbetet. Verksamhetsansvarig utgör en länk mellan Operativ
ledningsgrupp, Ledningsgrupp för samverkan och medarbetarna på CMV.
Verksamhetsansvarig ansvarar för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
avseende CMV årligen upprättas samt kontinuerligt rapporteras till Ledningsgrupp för
samverkan.
Kommunen har arbetsgivaransvar för Verksamhetsansvarig. Operativ ledningsgrupp
leder och fördelar arbetet för Verksamhetsansvarig.
Samordnare för Barnahus
Samordnarens uppdrag är att driva verksamheten vid Barnahus mot uppsatta mål och
samordna de olika myndigheternas insatser. Samordnaren ansvarar för att
sammankalla och hålla i regelbundna arbetsgruppsmöten och rapportera till/från
Ledningsgrupp för samverkan. Samordnare ansvarar för att sammanställa statistik
rörande Barnahus. Kommunen har arbetsgivaransvar för Samordnare.
Barnahus planeringsgrupp
Planeringsgruppen består av representanter från varje myndighet som arbetar med
målgruppen inom Barnahus. Gruppen planerar för mottagningsverksamheten vid
Barnahus och träffas varje vecka.
Barnahus arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av representanter från varje myndighet /alla berörda
medarbetare från varje myndighet som arbetar med målgruppen inom Barnahus.
Gruppen arbetar med förbättring av verksamheten vid Barnahus och träffas minst en
gång per termin.
8. Parternas åtaganden
Centrum mot våld
Parterna åtar sig att
- Utse representanter till Ledningsgrupp för samverkan.
- Medverka till årlig verksamhetsplan och handlingsplan i relevanta delar.
- Bidra med uppgifter till gemensam statistik.
Respektive samverkande part ska vidare tillse att de har personal som ingår i
samverkan och som har möjlighet till åtaganden enligt följande:
Barnahus
VLL:s åtagande:
- Bedömning och behandling av psykisk ohälsa tillhandahålls av personal med
specialutbildning och expertis. Denna personal deltar i samråds- och
planeringsmöten.
- En allmän hälsoundersökning genomförd av en specialist i allmänmedicin erbjuds
alla barn på Barnahus.
Kommunens åtagande:
- Tillhandahåller Samordnare för Barnahus.
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Tillhandahåller personal som ger ett initialt omhändertagande i samband med
förhör
Socialtjänsten aktualiserar ärenden till Barnahus.
Socialsekreterare deltar i samråds- och planeringsmöten.

Polismyndighetens åtagande:
- Polismyndigheten aktualiserar ärenden till Barnahus.
- Barnutredare deltar i planeringsmöten.
Åklagarkammarens åtagande:
- Åklagare deltar i planeringsmöten.
- Åklagare närvarar vid barnförhör (fysiskt på plats eller digitalt).
Rättsmedicins åtagande:
- Rättsläkare deltar i planeringsmöten.
- Rättsläkare utför undersökningar av barn i skadedokumenterande syfte, utför
spårsäkring vid behov, samt utfärdar rättsintyg.
Mottagningen för våldsutsatta
VLL åtar sig att:
- Tillhandahålla personal med relevant behandlingskompetens för rådgivning,
motivationsarbete, psykoedukation samt behandling av företrädesvis en leg.
psykolog eller leg. psykoterapeut.
Kommunen åtar sig att:
- Tillhandahålla personal med relevant kompetens i syfte att arbeta med rådgivning,
stöd, motivationsarbete samt psykoedukation.
Polismyndigheten åtar sig att:
- Informera personer utsatta för våld i nära relation eller utsatta för prostitution om
CMV:s verksamhet samt hjälpa dessa att få kontakt med verksamheten.
Mottagningen för våldsutövare
Kommunen åtar sig att:
- Tillhandahålla personal med relevant kompetens i syfte att arbeta med rådgivning,
stöd, motivationsarbete samt psykoedukation.
Polismyndigheten åtar sig att:
- Informera personer misstänkta för att ha utövat våld i nära relation eller köpt
sexuella tjänster om CMV:s verksamhet samt hjälpa dessa att få kontakt med
verksamheten.
9.

Lokaler

Den fysiska miljön ska vara särskilt anpassad för respektive målgrupp med särskild
betoning på krav på anpassning till barn. Ekonomin regleras i separat avtal.
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10. Dokumentation
Inom ramen för samverkan i respektive verksamhet ansvarar respektive part för sin
egen dokumentation utifrån de dokumentationskrav som finns.
11. Sekretess
Varje samverkanspart ska iaktta de regelverk om informationsutbyte som gäller inom
sitt verksamhetsområde.
12. Uppföljning
Uppföljning av arbetet vid CMV ska ske kontinuerligt i samband med möten för
Ledningsgrupp för samverkan och via avvikelserapportering.
Verksamhetsberättelse ska årligen redovisas av verksamhetsansvarig till
Ledningsgruppen för samverkan. Verksamhetsberättelsen ska levereras till de
samverkande parterna senast sista mars året efter verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen ska redovisas i Politiker-SÖK eller motsvarande.
13. Initiativrätt
Parterna har rätt att skriftligen underställa Ledningsgrupp för samverkan frågor av
övergripande karaktär för behandling.
14. Ändringar och tillägg
Ändringar i och tillägg till detta avtal ska för att kunna åberopas mellan parterna vara
skriftliga, kontrasignerade och beslutade av behöriga företrädare för parterna. Om det
förekommer motstridiga uppgifter i avtalen äger senare tillkomna överenskommelser
företräde framför tidigare.
15. Information
Det ankommer på parterna att till övriga parter och till CMV:s verksamheter lämna
information om händelser/åtgärder i den verksamhet som omfattas av avtalet om
dessa händelser kan antas ha väsentlig betydelse för den verksamhet som omfattas av
avtalet. Informationen enligt denna bestämmelse ska delges Verksamhetsansvarig
som ombesörjer att informationen delges övriga parters kontaktpersoner.
16. Meddelanden
Om part ska vidta formell åtgärd enligt avtalet som föranleder kommunikation med
övriga parter ska meddelanden avseende avtalet anses ha kommit annan part tillhanda
senast tre (3) vardagar efter att part i rekommenderat brev eller via e-post sänt
meddelande till annan parts kontaktperson.
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17. Omförhandling
Part får påkalla omförhandling av detta avtal om ändrade förhållanden gör att
avtalsbestämmelserna väsentligen motverkar parternas gemensamma förutsättningar.
Anmälan om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blir känt för
den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar ej part från skyldighet att
fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess eventuell överenskommelse om ändring
träffats.
18. Tvister
Tvist som uppstår i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom
samförstånd mellan parterna. Om samförstånd inte uppnås ska tvisten lösas genom
medling mellan parterna. Skulle oenighet kvarstå kan tvisten hänskjutas till allmän
domstol.
19. Underskrifter
Detta avtal är upprättat i 5 likalydande exemplar, varav varje part har ett exemplar.
För Västerbottens läns landsting:

För Umeå kommun:

Umeå den 2018 -

Umeå den 2018 -

_________________________
Anders Sylvan
Landstingsdirektör

_________________________
Karolina Lundqvist
Socialdirektör

För Polismyndigheten region Nord,
polisområde Västerbotten:

För Åklagarkammaren i Umeå:

Umeå den 2018 -

Umeå den 2018 -

_________________________
Anna Jonsson
Tf. Polisområdeschef

_________________________
Åsa Jonsson
Chefsåklagare
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För Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Umeå:
Umeå den 2018-

______________________
Johanna Loisel
Enhetschef
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