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Avrapportering nämnduppdrag - Strategi för arbetet mot våld i
nära relationer (KS/2019:188)
Sammanfattning
I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2019 fick socialnämnden i uppdrag att
ta fram en strategi för att motverka våld i nära relationer. Socialnämnden fattade den
11 juni 2019 beslut om att godkänna förvaltningens förslag till strategi. Strategin
bygger på de uppgifter nämnden har enligt socialtjänstlagen och arbetet
konkretiseras i handlingsplaner och riktlinjer som följs upp i den ordinarie
verksamheten. Strategin är upprättad i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd och Socialstyrelsens handbok Våld – Handbok om socialtjänstens och
hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.
Socialnämndens strategi för arbetet mot våld i nära relationer pekar ut två
åtgärdsområden, information och informationskanaler samt kunskap och
kompetensutveckling, vilka ses som avgörande för ett framgångsrikt arbete.
Tillsammans med en väl fungerande intern och extern samverkan kan förutsättningar
skapas för att förebygga, minska och reducera effekterna av våld i nära relationer.
Vid sidan om de två beskrivna åtgärdsområdena kan stadsledningsförvaltningen
konstatera att socialnämnden bedriver ett omfattade arbete mot våld i nära relationer.
På socialförvaltningen finns ett relationsvåldsteam som arbetar med de våldsutsatta,
men också med våldsutövare. Relationsvåldsteamet har funnit i cirka 10 år och
samverkan sker inom socialförvaltningen med exempelvis barn- och
ungdomsenheten i ärenden, där barn som har bevittnat eller utsatts för våld finns
med. Relationsvåldsteamet samverkar även med andra förvaltningar i staden och
med externa aktörer såsom Region Stockholm, polis och ideella organisationer.
Genom socialförvaltningens samverkan med brottsofferjouren och Agera kvinnojour
får personer som tar kontakt med dem information om socialförvaltningens arbete.
Den nya telefonlinjen för våldsutövare ”Välj att sluta” hänvisar våldsutövare vidare
till socialförvaltningen.
Vid sidan av detta arbete gör staden andra insatser som sträcker sig från akuta
insatser såsom skyddat boende till förebyggande och informativa insatser. Inom
äldreomsorgen och LSS-verksamheten finns stora möjligheter att observera och
uppmärksamma våld i nära relationer. Därför finns idag gemensamma rutiner mellan
socialtjänst, äldreomsorg och LSS för att fånga upp olika varningssignaler och
avgöra vilka åtgärder som ska vidtas.
Samverkan med civilsamhället kommer fortsatt att vara av stor betydelse för att
fånga upp de individer som är utsatta eller riskerar att bli utsatta för våld.
Kommunstyrelsen har, genom trygghetsrådet, under våren 2019 uppmärksammat
goda krafter i civilsamhället i Solna. I samband med ett trygghetsseminarium i juni,
dit allmänheten bjöds in, var Agera kvinnojour en av huvudtalarna. Genom
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samarbetet med socialförvaltningen är Agera kvinnojour ute på stadens skolor och
informerar om hur våld i nära relationer kan upptäckas och hur individer som är eller
riskerar att bli utsatta för våld kan fångas upp.
Arbetet mot våld i nära relationer har många beröringspunkter med arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2018 antog kommunstyrelsen en strategi för
att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för detta arbete
sammankallar socialförvaltningen löpande stadsledningsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, kompetensförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen
samt omvårdnadsförvaltningen. Syftet är att lyfta aktuella frågor och sprida kunskap
och erfarenheter. Detta forum är av stor vikt även för arbetet mot våld i nära
relationer.
Avslutningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att strategi är en olycklig
benämning på socialnämndens ärende, eftersom strategier vanligtvis beslutas av
kommunstyrelsen. Stadsledningsförvaltningen rekommenderar därför
socialnämnden att benämna ärendet åtgärdsplan istället.
Yrkande
Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Bernhard Huber (MP),
Magnus Persson (C) och Nataliya Hulusjö (KD) yrkar gemensamt bifall till
förvaltningens förslag med tillägg enligt bilaga 2.
Proposition
Ordförande konstaterar att det finns ett huvudförslag till beslut, förvaltningens, och
kommunstyrelsen bifaller det.
Ordförande konstaterar vidare att det finns ett tilläggsyrkande enligt bilaga 2 och att
kommunstyrelsen bifaller även det.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ta del av de insatser som redovisas i tjänsteskrivelsen, tillsammans med
socialnämndens åtgärdsplan/strategi för arbetet mot våld i nära relationer.
att socialnämnden ges i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen med de förebyggande
insatser som görs idag av andra förvaltningar/nämnder i staden, samt att i samverkan
med berörda nämnder/förvaltningar ta fram en handlingsplan för det framtida arbetet
med våld i nära relationer.
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Yrkande
Kommunstyrelsen beslutar
att ta del av de insatser som redovisas i tjänstes krivelse n, tillsammans med socialnämndens
åtgärds plan/ strategi för arbetet mot våld i nära relatio ner.
att socialnämnden ges i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen med de förebyggande insatser som
görs idag av andra förvaltningar/ nämnder i staden, samt att i samverkan med berörda
nämnder/ fö rvaltningar ta fram en handlingsplan fö r det framtida arbetet med våld i nära
relationer.
D ärutöver anföra följ ande
So m framgår av stadslednings fö rvaltningens tj änstes krivelse bedrivs i dag ett omfattand e arbete
för att motverka våld i nära relatio ner fram förallt inom socialförvaltninge n, men även i viss
utsträckning inom övriga berö rda förvaltningar i staden. För att få en komplett och
stadsöverg ripande bild, föreslås socialnämnden få i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen
med de förebyggande insatser som görs i dag av andra förvaltningar/ nämnder i staden, samt att i
samverkan med berö rda förvaltningar ta fram en handlingsplan fö r det framtida arbetet.

D et blågrö na styret i Solna

P ehr Gran falk (i'vl)

Marianne Damström-Gereben (L)

Bernhard Huber (NIP)

Magnus P ersso n (C)

Nataliya Hulusjö (Iill)

