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Umeå kommun
Individ- och familjenämnden
901 84 Umeå

Förslag till kommungripande handlingsplan mot våld
Övergripande synpunkter
Västerbottens läns landsting anser handlingsplanen vara ambitiöst utformad med en
tydlighet kring kommande organisering av det kommunövergripande arbetet med
våld samt den planerade gemensamma webbaserade plattformen. Landstinget
saknar dock mer konkreta beskrivningar av vilken typ av framtida insatser/aktiviteter
som är både möjliga, men också förväntade utifrån den samlade erfarenhet som
redan finns inom detta område i kommunen. Utifrån våra erfarenheter med att arbeta
med frågor rörande våld och våldsförebyggande arbete är vår bedömning att detta
skulle vara gynnsamt för arbetet redan i detta initiala skede, särskilt för de verksamheter/funktioner som inte tidigare arbetat strukturerat eller mer ingående med våld.
Synpunkter rörande särskilda frågor/områden
- Handlingsplanens identifierade våldsområden: På sidan 11 nämns kortfattat sex
identifierade våldsområden, landstinget saknar en närmare beskrivning av dessa,
hur de har valts ut, vad de innebär och om det finns frågor inom områdena som
Umeå kommun bedömer kommer att vara relevanta för det fortsatta arbetet. En
sådan beskrivning får gärna läggas tidigare i dokumentet samt på ett överskådligt
sätt relateras till de olika kommunala verksamheterna/funktionerna och deras huvudsakliga uppdrag och målgrupper.
- Tillgängliggörande av handlingsplanens olika delar: Handlingsplanen lyfter såväl
strategiska målsättningar som mer verksamhetsnära målsättningar samt beskriver
olika typer av samverkanskonstellationer och konkreta aktiviteter i form av bland
annat kartläggning. För att tillgängliggöra hur dessa olika delar relaterar till varandra,
vad som ska ske när m.m. vill landstinget föreslå att detta samlas i en processkarta
eller liknande. De personer som kommer att komma i kontakt med handlingsplanen
har mest troligen olika mycket erfarenhet av den här typen av dokument och därför
kan flera sätt att beskriva dess innehåll behövas.
- Utveckling av Centrum mot våld: Västerbottens läns landsting ser positivt på en
utveckling av Centrum mot vålds verksamheter, detta är något som landstinget ser
kan och bör göras gemensamt mellan Umeå kommun och Västerbottens läns
landsting för bästa effekt. I detta sammanhang vore det t.ex. möjligt för alla anställda
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på CMV att ta del av landstingets hbtq-diplomering, sådana har genomförts med
familjecentraler vilka på ett liknande sätt består av samverkan mellan kommun och
landsting och har personal från båda aktörerna inom sin verksamhet.
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