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Ta våld i nära relationer på Feministiskt initiativ
allvar, Sala  kommun!
Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det yttersta ansvaret för

säkerställandet av denna rättighet har staten. Våld i nära relationer handlar i huvudsak om

mäns våld mot kvinnor och barn och är i Sverige och globalt ett omfattande folkhälsoproblem,
som har stora samhällsekonomiska konsekvenser. Detta slags våld skördar fler dödsoffer varje

år än alla världens väpnade konflikter tillsammans. För Sverige, som inte har haft krig inom

landets gränser på århundraden, är mäns våld i nära relationer det reella säkerhetsproblemet

och ett av de största hoten mot kvinnors hälsa världen över.

Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS

2014z4) är kommunen skyldig att erbjuda våldsutsatta vuxna och unga följande insatser, efter

att en utredning och riskbedömning har gjorts:

information och råd

stödsamtal

hjälp att ordna skyddat boende alternativt stadigvarande boende

stöd i föräldraskap

förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer och

hjälp vid kontakt med hälso— och sjukvården och andra myndigheter, till exempel

Polisen och Skatteverket.

Tidigare fanns i Sala kommun det som kallades för "Eugenia", ett samarbete mellan olika

aktörer vad gällde Salas våldsutsatta kvinnor. Enligt ordförande i vård- och omsorgsnämnden

samt tidigare deltagare ligger detta nu på is. Handlingsplanen är inte uppdaterad sedan 2014.

Vi vet också att socialtjänsten i Sala är i kris med stor personalomsättning. Därför skriver

Feministiskt initiativ Sala återigen en motion om att ansluta kommunen till den

länsövergripande verksamheten Centrum mot Våld (CMV) som erbjuder allt det som

Socialstyrelsens föreskrifter säger, men som Sala kommun i dagsläget saknar.

Det CMV har sett efter att konrrnuner anslutit sig helt är att kommunens verksamheter får ökade

kunskaper om hur de skall hantera våldsutsatta kvinnor och barn och att de får handgriplig _

hjälp och avlastning i det dagliga arbetet. Kommunerna får också handledning, hjälp med akuta

hot— och riskbedömningar samt minskade placeringskostnader, eftersom kunskaperna om vad

som kan göras istället för att placera kvinnor och barn förs vidare ut i verksamheterna. Centrum

mot våld är även länets expertis vad gäller våld och förtryck i namn av heder, prostitution och
människohandel. Varje kommun får en egen kontaktperson tilldelad till sig som finns till hands

för de anställda och som gärna besöker både verksamheter och politiska nämnder. Våldsutsatta

barn får tillgång till verksamhetens barngrupper och kvinnor och barn får även tillgång till
skyddat boende när det behövs.

Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen, har hopp om att länets alla kommuner skall ansluta sig till

denna verksamhet på sikt. Det ger kommunerna kvalificerade utredningar och behandlingar,

adekvata insatser samt avlastning och kompetenshöjning till socialtjänsten. Precis som
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Feministiskt initiativ anser också hon att ansvaret för detta arbete inte skall ligga på ideella

verksamheter, utan att kommunerna ska ta sitt ansvar.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
0 att Sala kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld i Västerås, för att erbjuda

kommunens våldsutsatta invånare det bistånd, skydd och behandling som kommunen

enligt lag är skyldig till.

Sala, den 26 mars 2018

N.

ar Svenss "‘0 SandraBoström, Feministiskt initiativ Sala
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Individ, familj och  arbete

Åsa Sahlberg

Svar på motion kring Våld i nära relationer dnr  2018/482

Bakgrund

Den 6 juli  2018  inkommer en motion till Kommunfullmäktige från Feministiskt

initiativ kring våld i nära relationer. Kommunfullmäktige ger vård och

omsorgskontoret i uppdrag att svara på motionen.

Feministiskt initiativ beskriver att detta är ett globalt folkhälsoproblem och yrkar på

att Sala kommun ansluter sig till Centrum mot våld i Västerås för att kunna erbjuda

kommunmedborgare det bistånd, skydd och behandling som kommunen enligt lag

är skyldig till. Detta samarbete finns redan riktat mot den del som rör våldsutövare.

Precis som Feministiskt initiativ skriver är våld i nära relationer ett av de viktigaste

ämnen som samhället har att arbeta med, vilket vi också gör.

Under våren  2018  har det tillsats en person som på 50% arbetar med att kartlägga

samt utveckla arbetet gällande våld i nära relationer (VIR) både inom öppenvården

samt inom myndighet. Medarbetare kommer även att utbildas inom området, allt

detta för att skapa större medvetenhet och lyhördhet hos våra medarbetare för

tidiga tecken kring VIR.

Under hösten  2018  kommer familjeteamet att starta gruppverksamhet för barn som

bevittnat våld, redan idag ger familjeteamet stöd till familjer i sitt föräldraskap.

På Kedjans Beroendemottagning arbetar vi idag med råd och stödsamtal samt med

MI samtal riktade mot våldsutsatta medborgare. Framåt kommer medarbetare på

Kedjans Beroendemottagning utbildas för atti egen regi kunna ha grupp/enskilda

stödsamtal riktat mot våldsutövare. Under uppbyggnaden av detta fortsätter

samarbetet som redan finns med Centrum för våld i nära relation gällande den del

som innefattar våldsutövare.

Sala kommun har tagit nya tag kring samarbetet med Kvinnokraft, kvinnokraft är en

ideell förening som driver kvinnojouren i Sala.

Kvinnokraft har två stycken anställda på vardera 75% samt en aktiv styrelse med

flera ideella jourkvinnor. Föreningen utför stödsamtal, erbjuder tillfälligt skyddat
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boende. Föreningen erbjuder även aktiviteter för våldsutsatta kvinnor och deras

barn.

Genom vårt pågående arbete och de insatser som redan finns anser vård och

omsorgskontoret att vi bör avvakta med att ingå i ett bredare samarbete med

Centrum mot våld i nära relation och i stället arbeta vidare på ett bättre samarbete

med Kvinnojouren i sala, samt utbildning av våra egna medarbetare. Detta skapar

ett bättre stöd i egen regi vilket leder till en ökad trygghet för våra

kommuninvånare.

Individ och familjeomsorgen arbetar med verksamhetsövergripande samverkan för

att på bästa sätt stötta de personer som blivit utsatta för våld eller bevittnat våld i

nära relationer.

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta

Att- inte ingå ett bredare samarbete med Centrum för våld i nuläget utan genom att

utveckla öppenvården i Sala kommun samt utöka samarbete med kvinnojouren i

Sala, Kvinnofrid klara detta i egen regi.

Genom detta föreslås vård och omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige

besluta att motionen anses vara besvarad.
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Yttrande över motion om att ta våld i nära relationer på allvar

Sammanträdesdatum

2018-09-20

Dnr 2018/482

INLEDNING

Kommunfullmäktige begär vård— och omsorgsnämndens yttrande över motion

om att ta våld i nära relationer på allvar.

Beredning

Bilaga VON 2018/48/1. Förslag

Yrkande

Ordföranden Elin Johansson (M) yrkar

att vård— och omsorgsnämnden beslutar

a_i; inte ingå ett bredare samarbete med Centrum för våld i nuläget utan genom

att utveckla öppenvården i Sala kommun samt utöka samarbete med kvinnojouren

i Sala, Kvinnofrid, klara detta i egen regi, enligt förslag i bilaga, samt

att vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

a_tt anse motionen besvarad.

Camilla Runerås (S), Lotta Nilsson (5) och Tina Forsgren (S) yrkar

bifall till motionen.

Kerstin Larsson (C) och Barbro Larsson (C) yrkar

bifall till Elin Johanssons (M) yrkande.

Proposition

Ordförande Elin Johansson (M) ställer sitt eget yrkande mot Camilla Runerås (5) m fl

yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

&  yttra sig enligt förslag i bilaga, samt

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

a_tt anse motionen besvarad.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Cfi/ Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om att ta våld  i  nära relationer på allvar, Sala

kommun

Sandra Boström [FI] inkom den 26 mars 2018 med rubricerad motion

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

. att Sala kommun ansluter sig helt till Centrum mot våld i Västerås för att

erbjuda kommunens våldsutsatta invånare det bistånd, skydd och

behandling som kommunen enligt lag är skyldig till

Motionären skriver att frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det

yttersta ansvaret för säkerhetsställande av denna rättighet har staten. Våld i när

relationer handlar i huvudsak om mäns våld mot-kvinnor och barn och är i Sverige

och globalt ett omfattande folkhälsoproblem som har stora samhällsekonomiska

konsekvenser.

Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

(SOSPS 2014z4) är kommunen skyldig att erbjuda våldsutsatta vuxna och unga

följande insatser, efter att en utredning och riskbedömning har gjorts:

. information och råd

. stö dsamtal

. hjälp att ordna skyddat boende alternativt stadigvarande boende

. stöd i föräldraskap

.  förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer

. hjälp vid kontakt med hälso-och sjukvården och andra myndigheter

Tidigare fanns i Sala kommunen det som kallades "Eugenia", ett samarbete mellan

olika aktörer för Sala våldsutsatta kvinnor. Motionären anser att Sala kommun ska

ansluta sig till den länsövergripande verksamheten Centrum mot Våld (CMV), som

erbjuder det som Socialstyrelsens föreskrifter anger, men som Sala kommun idag

inte kan erbjuda.

Motionen har remitterats till Vård och Omsorg för yttrande.

Vård och Omsorg beskriver att det under våren  2018  har tillsatts en person som på

50  5  arbetar med att kartlägga samt utveckla arbetet gällande våld i nära relationer

(VIR), både inom öppenvården samt inom myndighet. Medarbetare kommer även

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00

Box 304 Fax: 0224-188  50

733 25 Sala kommun.info@sala.se
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att utbildas inom området— Detta  för att skapa en större medvetenhet och lyhördhet

hos medarbetarna för tidiga tecken på VIR.

Under hösten  2018  kommer familjeteamet att starta gruppverksamhet för barn som

bevittnat våld, redan i dag ger teamet stöd till familjer i sitt föräldraskap.

På Kedjans Beroendemottagning arbetar man idag med råd och stödsamtal samt

med MI-samtal riktade till våldsutsatta medborgare. Framöver kommer

medarbetare på Kedjans Beroendemottagning utbildas för atti egen regi kunna ha

grupp /enskilda samtal riktade till våldsutövare. Under uppbyggnaden av denna

verksamhet fortsätter samarbetet som redan finns med Centrum för våld i nära

relationer gällande den del som innefattar våldsutövare.

Sala kommun har tagit nya tag kring samarbetet med Kvinnokraft. Det är en ideell

förening som driver kvinnojouren i Sala.

Kvinnokraft har två anställd på vardera 75% samt en aktiv styrelse med flera ideella

jourkvinnor. Föreningen utför stödsamtal, erbjuder tillfälligt skyddat boende.

Föreningen erbjuder även aktiviteter för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Genom det pågående arbetet och de insatser som redan finns, anser Vård ooh

Omsorg att man bör avvakta med att ingå ett bredare samarbete med Centrum för

våld i nära relationer. [stället bör man arbeta vidare på ett bättre samarbete med

Kvinnojouren i Sala, samt utbildning av egen personal. Det skapar ett bättre stöd i
egen regi vilket leder till en ökad trygghet för våra kommuninnevånare.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

 

'Anders Wigelsbo (C  )
Kommunstyrelsens ordförande


