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Sammanfattning
Individ- och familjenämnden i Umeå kommun beslutade 2016 att ta fram en
kommunövergripande handlingsplan mot våld. Syftet med den är att kommunen med
gemensamma insatser ska arbeta för minskat våld samt öka kunskapen om våld.
Handlingsplanen beskriver bland annat målsättningarna med arbetet samt innehåller en
aktivitetsplan för 2018-2022.
Västerbottens läns landsting har getts möjligheten att lämna synpunkter på handlingsplanen.

Förslag till beslut
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. Vi 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.
(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.
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 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.
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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.
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