
 
 
 
 
 
 

Till Umeå kommunfullmäktige, 2020-11-20 

I slutet av juni publicerade Socialstyrelsen resultatet från sin öppna jämförelse för 2020 

gällande våld i nära relationer. Dessa jämförelser har sin grund i 43 ja/nej-frågor ställda till 

kommuner och undersöker om aktuella rutiner, metoder och uppföljning för våld i nära 

relationer är tillräckliga. 

I årets jämförelse konstaterar Socialstyrelsen att det nationellt finns vissa ljusglimtar men även 

utvecklingsområden. 63 procent av tillfrågade kommuner har i årets mätning en aktuell skriftlig 

och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare inom verksamhetsområdet våld i nära 

relationer ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld av närstående. 

Den positiva utveckling man kan se i årets jämförelse återspeglas tyvärr inte i Umeås redovisade 

svar, som istället pekar på en motsatt utveckling. 

Någonting vi kan konstatera av att läsa årets jämförelser är att Umeå kommun tyvärr valt att 

inte svara på nästan hälften av de ställda frågorna. Av 43 frågor har vi bara svarat på 23. Än 

mer oroväckande är att fyra frågor som Umeå kommun i 2019 års öppna jämförelser svarat ja 

på, nu istället besvaras med ett nej. Det är frågorna som berör handläggares 

kompetensutveckling, rutin vid indikation på att vuxen utsätts för våld av närstående och rutin 

för att inte röja skyddade personuppgifter. 

Att Umeå kommun ändrat sina svar från ett ja till ett nej på dessa frågor är svårt att tolka som 

annat än en ambitionssänkning för kommunens arbete med våld i nära relationer. Vi ser även 

andra frågor där Umeå svarat med ett nej för både 2019 och 2020 års jämförelser. 

1. Varför har Umeå kommun 2020 svarat nej på frågor man tidigare svarat ja på? 

2. Varför har Umeå kommun inte svarat på hälften av frågorna, och kan dessa 

besvaras nu? 

3. Hur arbetar man nu för att åstadkomma nödvändiga förbättringar i kompetens 

och åtgärder angående våld i nära relationer?  

 

   


