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MISSIV 

Yttrande över motion om att ta våld i nära relationer på allvar 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08, § 139, att återremittera Motion om att ta 

våld i nära relationer på allvar, i syfte att ta fram uppdaterade beslutsunderlag.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 2021-09-22 att uppdra till socialchefen att ta 

fram uppdaterade beslutsunderlag.  

Motionen skriven av Sarah Svensson och Sandra Boström Feministiskt initiativ Sala 

2018-03-26 yrkar på att Sala kommun ansluter sig till Centrum mot våld i Västerås.  

Att tillägga till tidigare yttrande som Vård- och omsorgsnämnden gjort i ärendet är 

att i juni i år fattade riksdagen beslut om en ändring i socialtjänstlagen som innebär 

att socialnämnden ska verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående 

för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Sedan tidigare finns det i lag 

angett hur socialtjänsten skall ge stöd åt våldsutsatta.   

På Vård- och omsorgskontoret finns dokumentet ”Handlingsplan mot våld i nära 

relationer 2018-2021”. Handlingsplanen anger hur Vård och omsorg ska arbeta för 

att förebygga, kartlägga och motverka våld i nära relationer. Handlingsplanen anger 

även mål för att utveckla och kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4). Handlingsplanen ses 

över inför 2022.  

Från 2022 kommer Vård och omsorg erbjuda både våldsutsatta och våldsutövare 

stöd och hjälp i sin situation på hemmaplan. Flera kommuner väljer att säga upp 

sina avtal med CMV (Centrum mot våld). Det bedöms att Vård och omsorg kan ge 

högre kvalité på insatsen om den ges på hemmaplan. Samverkan i ärenden där flera 

insatser finns till exempel mellan Vuxenheten, Ekonomiskt bistånd och Barn- och 

ungdomsenheten gynnas om insatsen finns på hemmaplan. Möjligheten till att nå ut 

till de som behöver stöd och hjälp ökar om insatsen finns på hemmaplan. Att teckna 

avtal med CMV är förenat med kostnader, de kostnaderna bedöms ej vara 

kostnadseffektiva då vi på hemmaplan kan erbjuda insatserna. 

För att kunna möta upp till lagens intentioner så erbjuds kompetenshöjande 

insatser till den personal som utreder och ger stöd till våldsutsatta och  
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våldsutövare. Inom Vård och omsorg finns en medarbetare som del av sin tjänst 

även är samordnare i Våld i nära relationer.  

Bedömningen är att inom Vård och omsorg finns kompetens för att utreda och 

bedöma individens behov av hjälp och stöd. Vård och omsorg kan även  erbjuda 

olika former av stödinsatser som individen bedöms vara i behov av.  Vård och 

omsorg anser sig kunna erbjuda kommunens våldsutsatta invånare det bistånd, 

skydd och behandling som kommunen enligt lag är skyldig till utan att ansluta sig 

till CMV.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till Kommunstyrelsen. 

 

Ingrid Strandman  

Socialchef 

 

Bilagor: 

1   Motion om att ta våld i nära relationer på allvar    
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 

Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 

naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 

utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 

väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 

tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 

barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 

missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 

utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 

kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 

barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 

ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 

rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-

nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 

jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

 


