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Förvaltning
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Social förtur
Två vägar in: 
• Social förtur utan biståndsbeslut och med ingång direkt till 

Helsingborgshem,
• Bostadssociala insatser


Social förtur

Två vägar in: 

Social förtur utan biståndsbeslut och med ingång direkt till Helsingborgshem,

Bostadssociala insatser
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Våldsförebyggande arbete
• Definition av VINR
• Ta fram ett kunskapsstöd som kan användas i staden 

olika förvaltningar, bolag och övrig verksamhet avseende 
våld i nära relation, heder och människohandel och 
prostitution

• Sprida kunskap, implementera kunskapsunderlaget
• Ordna utbildningsinsatser till 

bolag/förvaltningar/allmänhet


Våldsförebyggande arbete

Definition av VINR

Ta fram ett kunskapsstöd som kan användas i staden olika förvaltningar, bolag och övrig verksamhet avseende våld i nära relation, heder och människohandel och prostitution

Sprida kunskap, implementera kunskapsunderlaget

Ordna utbildningsinsatser till bolag/förvaltningar/allmänhet
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Samarbetspartners är åklagare, polis-BINR och BOPS, Region 
Skåne 
Förslag: applicera Barnahusets metod för rättsprocessen på 
målgrupp som har utsatts för våld i nära relation, heder och 
människohandel/prostitution.
Styrgrupp: Chefer med beslutsmandat för de olika verksamheterna.
Uppdrag: Följa upp de olika gruppernas arbete, ta nödvändiga 
beslut. Träffas till en början vid behov, sedan en gång per termin. 
Samordningsansvarig: Lisbeth Davidsson.

En sammanhållen rättsprocess


Samarbetspartners är åklagare, polis-BINR och BOPS, Region Skåne 

Förslag: applicera Barnahusets metod för rättsprocessen på målgrupp som har utsatts för våld i nära relation, heder och människohandel/prostitution.

Styrgrupp: Chefer med beslutsmandat för de olika verksamheterna.

Uppdrag: Följa upp de olika gruppernas arbete, ta nödvändiga beslut. Träffas till en början vid behov, sedan en gång per termin. Samordningsansvarig: Lisbeth Davidsson.







En sammanhållen rättsprocess
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Familjefridscentrum innehåll
Förutom våldsförebyggande arbete och en sammanhållen 
rättsprocess arbetar Familjefridscentrum med:
• Bedömningar av risk och skydd och farlighetsbedömningar
• Myndighetsutövning, dvs utredningar, beslut om insatser samt 

uppföljning av insatser
• Insatser i öppen vård för barn ( i dagsläget Trappan och enskilda 

samtal)
• Insatser i öppen vård för våldsutsatta
• Insatser i öppen vård för våldsutövare.


Familjefridscentrum innehåll

Förutom våldsförebyggande arbete och en sammanhållen rättsprocess arbetar Familjefridscentrum med:

Bedömningar av risk och skydd och farlighetsbedömningar

Myndighetsutövning, dvs utredningar, beslut om insatser samt uppföljning av insatser

Insatser i öppen vård för barn ( i dagsläget Trappan och enskilda samtal)

Insatser i öppen vård för våldsutsatta

Insatser i öppen vård för våldsutövare.
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• Rådgivningstelefon och chatt för allmänhet och för professionella
• Utbildningsinsatser, baspaket för nyanställda,
• Information till invånare i olika former

Innehåll, fortsättning


Rådgivningstelefon och chatt för allmänhet och för professionella

Utbildningsinsatser, baspaket för nyanställda,

Information till invånare i olika former

Innehåll, fortsättning
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Arbetssätt i Helsingborgs stad
• Arbetet utgår från Familjefridscentrum och med utgångspunkt 

från individens och/eller familjens behov av stöd. Aktörer kommer 
till Familjefridscentrum. 

• Frångå vanliga arbetssätt och konstellationer, våga tänka nytt och 
gränsöverskridande.

• Familjens/individens behov styr sammansättningen av teamet, 
vilket innebär nya kollegor och tillgång till ny kunskap för att 
kunna se helheten.

• CM?


Arbetssätt i Helsingborgs stad

Arbetet utgår från Familjefridscentrum och med utgångspunkt från individens och/eller familjens behov av stöd. Aktörer kommer till Familjefridscentrum. 

Frångå vanliga arbetssätt och konstellationer, våga tänka nytt och gränsöverskridande.

Familjens/individens behov styr sammansättningen av teamet, vilket innebär nya kollegor och tillgång till ny kunskap för att kunna se helheten.

CM?
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Förhållningssätt
• Vi möts i Familjefridscentrum med samma syfte, att vara till nytta 

för våra invånare/familjer som behöver stöd.
• Vi ställer frågan: Vad kan jag bidra med för att 

individens/familjens behov ska tillgodoses? I mötet ser vi 
lösningar och möjligheter och undanröjer  hinder.

• Jag och min verksamhet är en viktig del för att bidra till helheten.
• Vi har tillit till våra kollegor, att de har samma inställning som vi 

och att de är kompetenta och tar sitt ansvar.
• Tillsammans kan vi ge individen/familjen det stöd de behöver. Vi 

har ett gemensamt ansvar.
• Jag kan lära mig av kollegor som har annan kunskap.


Förhållningssätt

Vi möts i Familjefridscentrum med samma syfte, att vara till nytta för våra invånare/familjer som behöver stöd.

Vi ställer frågan: Vad kan jag bidra med för att individens/familjens behov ska tillgodoses? I mötet ser vi lösningar och möjligheter och undanröjer  hinder.

Jag och min verksamhet är en viktig del för att bidra till helheten.

Vi har tillit till våra kollegor, att de har samma inställning som vi och att de är kompetenta och tar sitt ansvar.

Tillsammans kan vi ge individen/familjen det stöd de behöver. Vi har ett gemensamt ansvar.

Jag kan lära mig av kollegor som har annan kunskap.
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Vi tror att alla vill betyda något för någon – Jag skapar hållbara 
sammanhang
Vi lyssnar nyfiket på alla vi möter – Jag vill lära mig mer så att jag 
kan bidra till helheten
Vi gör hållbara framsteg tillsammns – Jag behöver andra för att 
lyckas
Vi möjliggör social förändring  - Jag bryter mönster och vågar testa 
nya vägar

Vi arbetar gemensamt enligt de fyra 
principerna 




Vi tror att alla vill betyda något för någon – Jag skapar hållbara sammanhang

Vi lyssnar nyfiket på alla vi möter – Jag vill lära mig mer så att jag kan bidra till helheten

Vi gör hållbara framsteg tillsammns – Jag behöver andra för att lyckas

Vi möjliggör social förändring  - Jag bryter mönster och vågar testa nya vägar

Vi arbetar gemensamt enligt de fyra principerna 
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