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1. INLEDNING
Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som har omfattande konsekvenser för både
individen och samhället. Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och
övergrepp. Hylte kommun vill verka för att minska våldet genom att systematiskt kartlägga och följa
upp insatser och säkerställa kontorens samverkan.
En av de viktigaste insatserna för att förebygga våld i nära relationer är att sprida kunskap, därför
innehåller denna handlingsplan delar som beskriver begreppen.
2. BAKGRUND
Förslaget på handlingsplanen utgår ifrån Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete
med våldsutsatta samt barn som bevittnat våld (SOSFS:2009:22). I dessa allmänna råd finns förslag
på utformning av en handlingsplan som kontinuerligt ska följas upp och revideras. Handlingsplanen
kommer att på en övergripande nivå redogöra för arbetets mål. Senare kommer även lokala
checklistor och rutiner att utformas i kommunen för att utgöra ett stöd i arbetet med våldsutsatta
och barn som bevittnat våld.
Mellan 2011-maj 2012 genomfördes en kartläggning av våld i nära relationer i Halland. Målet med
kartläggningen var att sprida information och inventera utvecklingsområden. Detta resulterade i en
regional handbok där syftet är att nå bästa möjliga bemötande och likvärdigt stöd oavsett var i länet
du bor. Handboken fungerar som vägledning i det fortsatta arbetet.
3. SYFTE
Socialstyrelsen fick i uppdrag, 2007 att effektivisera kommunernas arbete mot köns-relaterat våld.
Arbetet skulle bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat. Målet är att alla våldsutsatta och barn
som lever med våld ska få stöd och hjälp oavsett i vilken kommun de bor. Genom utvärderingar och
tillsyn har man konstaterat att det föreligger skillnader i vilken hjälp våldsutsatta och deras barn kan
få beroende på vart de bor. Orsaken är brist på rutiner och riktlinjer i det vardagliga arbetet och
kommunerna behöver ha uppföljningsbara mål, öka kunskapen om förekomst av våld samt
kompetenshöjande insatser för personal. Genom föreliggande dokument, Hylte kommuns
handlingsplan och lokalt utarbetade rutiner vill Hylte kommun utveckla, förstärka och tydliggöra
målen för arbetet med våld i nära relationer.
4. DEFINITIONER
4.1 våld
”Varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer
eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå ifrån att göra något den vill”
(Per Isdal, leg. Psykolog, Alternativ till Vold i Norge)
FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 1993: ”Varje könsrelaterad våldshandling som
resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana
handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata
livet” För mer information om verksamheten se: www.atv-stiftelsen.no
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4.2 nära relation
I Socialstyrelsens slutrapport från en nationell tillsyn om våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat
våld, 2009, finns följande definition:
”Uttrycket ”våld i nära relation” har samma innebörd som ”våld av närstående”,
det vill säga våld som utövas mot en individ av en närstående person.
För att en person ska betraktas som närstående ska det finnas eller ha funnits
en nära och förtroendefull relation mellan honom eller henne och den
som utsätts för brottet. Makar och sambor räknas alltså som närstående, men
begreppet kan även omfatta pojk- och flickvänner som en person har ett mer
fast och varaktigt förhållande med, föräldrar, mor- och farföräldrar, mostrar
och fastrar, farbröder och morbröder, syskon, barn och barnbarn. Bedömningen
ska göras utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda
fallet.”

4.3 olika typer av våld
Med våld eller övergrepp av närstående avses i detta sammanhang systematisk misshandel eller
andra övergrepp. Våld kan ta sig olika uttryck.
Fysiskt våld: knuffar, örfilar, luggningar, skakningar, sparkar, knytnävslag och stryptag mm.
Psykiskt våld: kränkningar, hot, förlöjligande och/eller begränsningar av livsutrymmet.
Sexuellt våld: innefattar alla sexuella handlingar som inte känns bra för partnern. Många personer
går med på/lockar med sex för att lugna sin partner eller för att få stopp på våldet.
Materiellt våld: då en person förstör ägodelar eller slår sönder föremål (t ex kastar porslin, slår i
väggar, förstör mobiltelefonen) i syfte att skrämma och begränsa sin partner.
Ekonomiskt våld: då endast en person i förhållandet har ekonomisk kontroll. Till exempel portionerar
ut pengar, har ensam tillgång till bankkonton osv. Det kan även innebära att en person säljer
tillgångar som tillhör den andre, att man ingår avtal och köper föremål i den andres namn eller att
man förmår den drabbade att ta lån och krediter trots att han/hon inte vill medverka till detta.
Latent våld: är våld som ”ligger i luften”, våld som kan komma att ske om den utsatte gör, beter sig
eller säger något ”fel”.
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4.4 Särskilt utsatta grupper
Det är viktigt att alla kvinnor och män som utsätts för hot eller våld i nära relationer, oavsett
livssituation, får det stöd och den hjälp de behöver. Det finns vissa grupper som är särskilt utsatta
eller sårbara, eller har en problematik som skiljer sig från övriga. Dessa grupper har ofta sämre
möjligheter att ta sig ur en våldsam relation eller att söka hjälp och stöd. Individer i dessa grupper
har oftare en starkare beroendeställning gentemot sina närstående.
Kvinnor med missbruksproblem
Kvinnor med missbruksproblem uttalas vara en av de mest utsatta grupperna för våld, och man talar
om en dubbel utsatthet -dels som kvinna och dels som missbrukare. Även barn som lever i familjer
med missbruk är särskilt utsatta. Kvinnor med missbruksproblem kan finnas i alla samhällsklasser och
såväl alkohol som narkotika och läkemedel missbrukas. Kvinnorna kan ha svårare för att få hjälp och
stöd jämfört med andra våldsutsatta kvinnor, och det finns risk för att våldet negligeras och
osynliggörs, framförallt utifrån att det hamnar i skuggan av missbruket och inte ses som ett
kvinnofridsbrott.
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem skiljer sig generellt inte från andra våldsutsatta kvinnor
när det gäller reaktioner och strategier mot våldet. Kvinnor med missbruksproblematik är ofta mer
tillgängliga för förövare av hot och våld än andra våldsutsatta kvinnor på grund av sitt beroende.
Samtidigt har denna grupp ingenstans att ta vägen och ses inte som brottsoffer i första hand, ofta är
de inte välkomna till kvinnojourer pga missbruk. Samhällets syn på dessa kvinnor är ofta att en
missbrukande kvinna ses som missbrukare och inte som misshandlad. Det är inte ovanligt att
kvinnorna själva har denna syn och betraktar våldet de utsätts för som ett normalt inslag i
missbrukarmiljöer. Kvinnan kan exempelvis undvika att söka hjälp av rädsla för att missbruket ska
upptäckas, vilket är en situation som mannen kan utnyttja för att få kvinnan att stanna kvar i
relationen. Det finns få skyddade boenden för missbrukande kvinnor.
Kvinnor med utländsk bakgrund
Det är en förhållandevis del stor andel kvinnor med utländsk bakgrund som söker sig till landets
kvinnojourer. Det behöver dock inte innebär att dessa kvinnor blir utsatta för våld i högre
utsträckning, utan kan vara ett resultat av att de inte har samma sociala nätverk som kvinnor med
svensk bakgrund. Jämförelsevis är det fler med svensk bakgrund som söker sig till de öppna
mottagningarna för råd och stöd. Forskning pekar på faran att fokusera på kulturella förklaringar till
våldet. Men dessa kvinnor kan ha särskilda behov av stöd och hjälp från myndigheter. Kvinnor med
utländsk bakgrund som inte behärskar svenska språket kan behöva mer praktisk hjälp. Om tolk
behöver användas bör detta vara telefontolk. Lämna inte ut den våldsutsattas uppgifter, låt istället
henne/honom avgöra om hon/han känner igen tolkens namn. Kvinnor som kommer till Sverige som
flyktingar, eller för att gifta sig med en svensk medborgarekan också utsättas för våld. Dessa kvinnor
törs sällan anmäla förövaren av rädsla för att inte få stanna i landet.
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Personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta, eftersom deras funktionsnedsättning gör att
de är mer beroende av andra. Även om våldsutövaren i de flesta fall när det gäller funktionshindrade
är en närstående, kan det också vara anhöriga samt professionella. Förutom att dessa personer
utsätts för samma typ av våld som andra kan utsättas för, tar övergreppen mot personer med
funktionshinder delvis sig också andra uttryck. Det kan handla om medveten felmedicinering eller
underlåtenhet att vårda, att förövaren drar undan rullstolen, att någon ställer fram andra livsmedel
än de förväntade till en synskadad.
Enligt forskning är psykologiska övergrepp vanligast. Centralt är framförallt den beroendeställning
som denna grupp kan ha. Utöver beroendeställningen finns också risk för att denna grupp kan vara
mycket isolerade och utan socialt nätverk. Svårigheter finns också när det gäller skyddat boende. Ett
boende på exempelvis kvinnojourer baseras på att man klarar sig själv och därtill finns kanske inte
heller någon kompetens eller möjlighet att bemöta och hjälpa kvinnor med psykiskt eller fysiskt
funktionshinder.
Äldre
Att en äldre person har blivit utsatt för fysiskt våld kan vara svårt att fastställa. Skadorna kan tolkas
som åldersrelaterade och vid demens kans det vara svårt för den enskilde att själv berätta om sitt
tillstånd. Det blir kanske inte heller lättare om denne utsatts för aggressioner, övergrepp och våld.
Riskerna för våld kan öka om den ena parten utvecklar en demenssjukdom. Förändringar i samband
med pensionering kan också rubba parets invanda mönster. Med åldern blir den fysiska förmågan
nedsatt. Det innebär svårigheter att snabbt komma undan eller försvara sig. Faktorer som svagt
socialt nätverk, beroendeställning till gärningsmannen, starka skam- och skuldkänslor påverkar
anmälningsbenägenheten. När det gäller övergrepp inom vården och omsorg är funktionshindrade
och personer med olika demenssjukdomar överrepresenterade.
Ungdomar
Ungdomar, som söker kontakter på nätet och som vid möten med ungdomar/män/kvinnor kan bli
utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel. Ungdomar med osynliga funktionshinder, t ex lindrig
utvecklingsstörning, som kan vara på en låg mognadsnivå kan vara extra utsatta.
Hedersrelaterat våld
Personer som lever i starkt patriarkala familjestrukturer kan utsättas för s.k hedersrelaterat våld. Det
är när kvinnan genom sina handlingar eller agerande kränker, enligt förövaren, hela familjens heder.
Hedersrelaterat hot och våld skiljer sig inte ur ett rättsligt perspektiv jämfört med andra kränkningar.
Det som särskilt måste beaktas vid hedersrelaterade brott är uppsåtet och den sociala kontrollen
samt det tysta, påtvingade eller uttalade medgivande som påtryckargruppen kring förövaren ofta
står för. Våldet är kollektivt planerat och ofta kollektivt utövat. Förövarna skyddas av kollektivet,
vilket också leder till få anmälningar och åtal.
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Det är särskilt viktigt att tänka på när kontakt ska tas med vårdnadshavare när det gäller flickor och
pojkar under 18 år. Innan kontakt tas med vårdnadshavare måste en noggrann skyddsbedömning ha
gjorts för flickan eller pojken. Ibland kan tillräckligt skydd garanteras endast genom ett omedelbart
omhändertagande med stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Barnets
vistelseadress kan behöva sekretessbeläggas.

Gömda eller papperslösa
Dessa personer saknar legal rätt att vistas i landet och riskerar att få lämna landet om de ger sig till
känna. Detta innebär att de ofta inte ger sig till känna hos myndigheter eller ansöker om hjälp från
socialtjänsten. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att dessa personer får skydd och det gäller
även de som utsätts för hot eller våld av någon närstående eller för barn som bevittnat våld.

5. KONSEKVENSER AV VÅLD I NÄRA RELATION
Våld i nära relationer orsakar ett stort lidande för den enskilde och för de barn som lever med våldet.
När en förälder utsätts för våld av sin partner kan ett flertal samhällsfunktioner beröras. Några
exempel är hälso-och sjukvården, rättsväsendet, kvinnojourer, brottsofferjourer, socialtjänst samt
socialförsäkringssystem.

Andra konsekvenser kan vara att personen måste flytta till annan ort och därigenom förlora
kontakten med släkt och vänner. På grund av sjukskrivning kanske han/hon inte kan arbeta eller
personen kan behöva flytta till ny bostad och får därmed sämre ekonomi.

6. SOCIALNÄMNDENS ANSVAR
Enligt 5 kap. 11 § andra stycket socialtjänstlagen
”ska Socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra
övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att för-ändra sin situation”.
Den 1 juli 2007 skärptes denna lag gällande kommunernas ansvar och formuleringen bör ändras till
att socialnämnden särskilt ska beakta våldsutsatta kvinnor.
Med ”våld eller andra övergrepp” avses systematisk misshandel och andra övergrepp t.ex. av det slag
som omfattas i bestämmelsen i brottsbalken om kvinnofridsbrott. Brottet grov kvinnofridskränkning
kan utöver misshandel även omfatta bl.a. olaga hot, hemfridsbrott, ofredande och olika typer av
sexualbrott.(prop. 2006/07:38 s.31)
Socialnämnden ska kunna erbjuda hjälpinsatser av olika slag på ett tidigt stadium till en våldsutsatt
som behöver det. Det är den våldsutsattas egen upplevelse av det som inträffat som är avgörande.
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Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller
mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av hjälp och stöd.
6.1. Hantering av skyddade personuppgifter
Alla personer som har skyddade personuppgifter får en ”sekretessmarkering” i kommunens
datasystem, Magnacura och Treserva. Checklistor kommer att upprättas där det tydligt ska framgå
hur man hjälper någon att ansöka om skyddade personuppgifter, olika grader av skyddade
personuppgifter samt hur handläggare ska hantera dessa ärenden. Även verksamheterna ska ha
checklistor där det framgår hur personer med skyddade personuppgifter ska hanteras.
I kontakter med andra personer som berör personer med skyddade personuppgifter ska man alltid
motringa. Antal personer som känner till de skyddade personuppgifterna bör vara begränsade.
De verksamheter som ger insatser ska få kunskap om hur de hanterar skyddade personuppgifter. Den
som beslutar om insatsen har ansvar för att utföraren får information om att personen har skyddade
personuppgifter och vem/vilka utförararen ska ha kontakt med de olika nämnderna.
6.2. Barnperspektivet
”Det är alltid en svår upplevelse för ett barn att se eller höra en närstående bli hotad eller utsatt för våld,
liksom omvänt om den närstående är den som hotar eller utövar våld. Barn som växer upp i hem där våld
förekommer riskerar inte bara att påverkas av att bevittna våld som begås av eller mot en närstående vuxen
person, utan också att själva drabbas av våld och andra övergrepp. Tryggheten och tilliten kan rubbas i
förhållande till föräldrar och andra vuxna. När barnet bevittnar våld mot en närstående, av en närstående, blir
barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Vare sig den som är våldsam och skrämmande eller den som är
hotad, slagen och skrämd kan ge barnet tröst och trygghet. Barnet kan också påverkas negativt inom en rad
olika utvecklingsområden, på både kort och lång sikt. Att växa upp i en familj där det förekommer våld innebär
inte bara att bevittna våld, utan också att uppleva att livet begränsas av makt, hot, övergrepp och förtryck, som
begränsar barnets möjligheter att handla, tänka och känna”.

Ur socialstyrelsens handbok Våld 2011
Barns säkerhet och trygghet ska alltid komma först i arbetet med våld i nära relationer. En
våldsutsatts önskemål får inte gå före eventuella barns välbefinnande. I samtal med en våldsutsatt
ska frågan alltid ställas om det finns barn som är berörda och vad de i så fall tros ha hört eller sett av
våldet. En bedömning gällande barnets behov av skydd ska göras skyndsamt. Samtal ska hållas med
barnet utifrån barnets mognad och ålder. Tala till barnet, förklara vad som händer och fråga om dess
åsikter. Barn som bevittnat våld bör alltid erbjudas behandling. För detta krävs föräldrarnas
godkännande. I svåra fall ska kontakt tas med barn- och ungdomspsykiatrin. Barn i skyddat boende
har rätt till skolgång. Det är hemkommunens ansvar att tillgodose detta.
7. BEFINTLIGA RESURSER i Hylte kommun
Socialtjänsten i Hylte kommun är uppdelat i tre nämnder. Arbets- och näringslivskontoret handlägger
ärenden som rör ekonomiskt bistånd, missbruk och våld i nära relationer. Omsorgskontoret (OK)
ansvarar för kommunens handläggning när det gäller bistånd till äldre, socialpsykiatri samt LSS (Lagen
om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). På familjecentralen handläggs ärenden som
rör barn och familj. När ett ärende rör både barn och vuxna ska samverkan mellan Arbets- och
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näringslivskontoret och barn- och ungdomskontoret ske. Familjecentralen har fokus på barnets bästa
och arbetsmarknadsenheten har fokus på boende och den vuxna.
Rutiner
När en våldsutsatt person uppsöker arbets- och näringslivskontoret ska denne få en snabb och
effektiv hjälp utifrån individens behov. En socialsekreterare gör en riskbedömning utifrån det som
individen berättar vilket innebär att utreda:







vilket behov individen har av stöd och hjälp akut
våldets karaktär och omfattning
risken för att individen kommer att utsättas för ytterligare våld
hur individens nätverk ser ut
vilket behov individen har av stöd och hjälp på kort och lång sikt
om något barn har bevittnat våldet

Ofta är den primära frågan i första skedet att lösa behovet av boende. Då kan det bli aktuellt med
placering på kvinnojour eller någon annan form av boende. Socialsekreterare frågar alltid om
personen vill göra en polisanmälan eller göra en ansökan om kontaktförbud. I sådana fall kan
socialsekreteraren hjälpa till med detta. Socialsekreteraren hjälper till att förmedla de kontakter som
bedöms nödvändiga i varje enskilt ärende/fall.
Arbetsmarknadsenheten söker även kontakt med personen som utfört våldshandlingen för att
erbjuda samtal samt för att informera om att socialtjänsten blivit inkopplade, om den utsatte går
med på det. Arbetsmarknadsenheten kan också föra samtal om på vilket sätt vi kan finnas till hjälp
för familjen så att liknande situationer kan undvikas i framtiden. I de fall som mer familjerättsliga
kunskaper efterfrågas så förmedlas kontakt med familjecentralen, om de inte redan finns med i
ärendet. Alternativt kan kontakt förmedlas till familjerådgivningen i Halmstad.

7.1 Stöd till barn”
När barn har utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller bevittnat våld mot en
närstående, ska socialtjänsten ta reda på genom att utreda vilket behov av skydd, stöd och hjälp
barnet har både akut och på lång sikt. På Familjecentralen i Hylte kommun erbjuds:












skydd
råd och stöd
behandling individuellt enligt ”Trappan-modellen”
annan barngrupp ”FUSSI” (vid missbruk, psykisk ohälsa, våld) och ”Skilda världar”(vid
separerade föräldrar)
föräldrastödsamtal
föräldrastöd i hemmet
familjesamtal
umgängesstöd
stöd av Familjerätten
Familjerådgivningen
hjälp med kontakter för barnet med andra myndigheter eller hälso- och sjukvården
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7.2 Ekonomi
En våldsutsatt person som kommer i kontakt med socialtjänsten, kan i samband med ett uppbrott
vara i behov av ekonomisk hjälp för att klara sitt och eventuellt sina barns uppehälle. Det kan
innebära att man i den akuta situationen behöver få hjälp med pengar till mat och andra nödvändiga
varor, men även på längre sikt, att man behöver hjälp med att reda upp sin ekonomiska situation. En
kvinnojour ska vara garanterad kostnad för boendet från nämnden i form av bistånd fram till dess att
en grundlig utredning gjorts. Detta för att kvinnojourerna ska kunna ta emot kvinnor utan att riskera
att förlora pengar.
8. MÅL MED DENNA HANDLINGSPLAN





att våld i nära relationer inom kommunen ska minska
att alla våldsutsatta får det stöd och den hjälp den behöver oavsett ålder, etnicitet, sexuell
läggning, funktionsnedsättning eller missbruk och beroende
att barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp som de behöver att personer som
utövar våld får det stöd och den hjälp som de behöver
att utveckla och implementera rutiner och metoder för uppföljning av insatser inom
nämndernas ansvarsområde för att göra det möjligt att utvärdera hur väl handlingsplanen
uppnår fastställda mål

9. KARTLÄGGNING AV VÅLDSUTSATTA OCH BARN SOM BEVITTNAT VÅLD
Minst vart annat år ska ANK, BUN och OK genomföra kartläggning avseende omfattningen av ”våld i
nära relationer” i kommunen, (ANK är sammankallande). Kartläggningen ska visa omfattningen av
våldet, och barn och unga som lever med våld. Syftet med kartläggningen är få våldet att minska
genom att synliggöra förekomsten. Det har även ett syfte att synliggöra särskilt utsatta grupper, tex
äldre och personer med funktionsnedsättning.

10. SAMVERKAN INTERNT OCH EXTERNT
Arbets- och näringslivskontoret (ANK) ska vart annat år identifiera vilka aktörer som ska samverka
internt och externt för att ge våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare, det stöd och den hjälp
de behöver. Detta ska göras i samband med kartläggning av våld i nära relationer. En plan för hur
samverkan ska se ut internt samt med de identifierade aktörerna ska finnas.

11. INFORMATION
Denna handlingsplan ska kompletteras med kontorens egna rutiner och checklistor. Även en plan för
samverkan mellan kontoren ska komplettera handlingsplanen.
Kontaktuppgifter till andra aktörer som kvinno- och brottsofferjourer ska finnas lättillgängligt.
Information ska finnas i lättläst text på kommunens hemsida.
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12. KUNSKAP- OCH KOMPETENSUTVECKLING
All personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden där våld i nära relation
förekommer ska ha teoretiska kunskaper inom området samt praktiskt kunna tillämpa dessa
kunskaper. Under 2014 kommer samtliga handläggare att genomgå utbildningen ”FREDA” som är ett
bedömningsinstrument i arbetet mot våld i nära relationer. Utbildning inom olika särskilt sårbara
grupper- Fokus på äldre, personer med funktionsnedsättning, de som lever i hedersrelaterat våld och
förtryck samt personer som lever i samkönade relationer ska hållas regelbundet i kommunen med
start under 2014.
13. UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETERNA
ANK ska vartannat år kartlägga och följa upp förekomst av relationsvåld. Kartläggningen och
uppföljningen ska göras utifrån hur väl verksamheten tillgodoser enskildas och gruppers behov och
tillgänglighet samt vilka resultat de olika insatserna ger.
Kartläggningen ska omfatta:








Antal relationsvåldsärenden som kommer till socialnämndens kännedom:
där det förekommer barn i familjen
där det inte förekommer barn
Antal våldsutövare som erbjudits stöd/behandling
Antal boende på kvinnojour
Antal barn och unga som erhållit stöd, och de insatser som erbjudits
Hur många inom omsorgskontorets verksamheter som utsatts för våld (första siffrorna tas
inför 2015)

13.1. Analys av resultat
Analysen av resultatet görs för att se om våldet minskat och om de åtgärder som gjorts haft någon
effekt. Analysen bör göras av en grupp där Arbets- och näringslivskontoret (ANK) är sammankallande
och där representanter finns från Omsorgskontoret och Familjecentralen och hälsoutvecklare.
Representanter från de olika kontoren ska även ge förslag på fortsatta aktiviteter för att förbättra
resultatet. Analysen bör även innefatta en utvärdering av samarbetet mellan de olika kontoren.

10

