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Relationsvåldsteamet – start 2018

• Våld i nära relationer

• Vuxna våldsutsatta kvinnor och män

• Barn som upplevt våld – Trappan

• Vuxna våldsutövare

• Gruppverksamhet

• Enskilda samtal

• Riskbedömningar – SARA, FREDA och Patriark

• Råd och stöd utan beslut 

• Insatser efter utredning och beslut 



Varför mäta arbetet med 
våldsutsatta?

Kvalitetssäkring genom systematisk uppföljning vill vi 

använda för att skapa en bättre och mer rättvis och rättsäker 

insats som ska nå alla våldsutsatta i vår kommun



Hur började vi?

Började ”bakifrån” med att fundera omkring vilka vi inte når och varför

Vad ville vi undersöka och veta mer om?

Kunde vi se något gemensamt? Våra antaganden och förförståelse?



Uppstarten - vad ville vi ta reda på? 

• Hur många tackar ja respektive nej till stöd?

• Ålder, kön, etnicitet, barn

• Hur klienten aktualiserats hos oss

• Påverkar aktualiseringsvägen motivationen att ta emot stöd?

• Av de som tackar ja till stöd, hur många kommer respektive inte kommer på 

första besöket?



Systematisk uppföljning - excellfilen



Vilken information tar vi reda på idag?
• Hur många klienter vi har och när de är hos oss

• Könsfördelning

• Vägen in till Relationsvåldsteamet 

• Kommer våra klienter eller avbokas besöken?

• Avslutsorsak

• Finns det barn i hushållet?

• Hur många söker sig till oss utan biståndsbeslut?

• Vilka insatser erbjuds klienten?



Var är vi idag?

• Vi har valt metod för systematiskt uppföljning

• Excellfilens rubriker är uppdaterade och relevanta

• Vi fyller i all statistik och det sker på rutin

• Vi använder data för statistik till kommunledning, 

socialnämnd och övriga politiker



Fortsättning framåt!

Vi ska utveckla brukarenkäter

Vi ska mäta resultaten på individ- och gruppnivå

Vi ska undersöka vår måluppfyllelse

Vi ska göra rätt saker – på rätt sätt – för våra medborgare



Tack för er uppmärksamhet!

Linda.Qvarnstrom@katrineholm.se 0150-578 49

Anne.Johansson@katrineholm.se 0150-576 99
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