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Datum

Diarienummer

2021-05-12

KS 2020/380

Kommunstyrelsen

Stärkt arbete mot våld i nära relationer
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har kallat till möte 2021-05-24 för att ge en
presentation till berörda nämnder om hur arbetet inom kommunen fortskrider när
det kommer till våld i nära relation. Kallade deltagare är förvaltningschefer samt
ordföringar. Föredragande på mötet är avdelningschef för individ- och
familjeomsorg Maria Rosenquist.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-10 KS §12
Socialnämnden 2020-12-10 SN § 147
Återrapportering 2020-11-19
Kommunstyrelsen 2020-09-02 KS §175
Kommunstyrelsen 2020-06-17 KS §163
Tjänsteskrivelse 2020-05-19
Kommunstyrelsen 2020-05-06 KS §126
Initiativärende 2020-05-06

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen
besluta
att godkänna återrapporteringen.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen inkom 2020-05-06 med ett
initiativärende angående att stärka arbetet mot våld i nära relationer. Detta med
anledning att den sociala distanseringen och isoleringen under Coronapandemin
ökar, som då resulterar i att många våldsutsatta kvinnor blir fast i hemmet med
våldsamma män.
Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-05-06 om att ge kommundirektören i
uppdrag att överlämna en sammanställning av svar på frågorna i ärendet.
Kommunstyrelsen fattade beslut 2020-06-17 om att ärendet skulle kompletteras,
och gav i uppdrag till kommundirektören att undersöka hur väl kommunens roll i
samverkansgruppen fungerar och återkomma till kommunstyrelsen med besked om
detta.
Vid kompletteringen framkommer att inga synpunkter på att samverkan inte skulle
fungera lyfts fram. Av den anledningen skulle frågan lyftas vid nästa möte i
samverkansgruppen för att diskutera de eventuella synpunkter som fanns med
mötesdeltagarna. Kommunstyrelsen fattade 2020-09-02 beslut om att godkänna
inkommen komplettering i ärendet.
Den 1 oktober 2020 hålls möte med samverkansgruppen där samtliga
mötesdeltagare rapporterar att samarbetet fungerar väl.
2021-02-10 fattade Kommunstyrelsen beslut om att godkänna återrapporteringen
som anger att samarbetet fungerar väl, samt att ge kommundirektören i uppdrag att
samordna utifrån socialnämndens beslut och att återrapportera på sammanträdet i
juni. Detta då socialnämnden 2020-12-10 fattade beslut om att godkänna rapport
om våld i nära relation samt att skicka ärendet för kännedom till
arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden, kommunstyrelsen samt kultur- och
fritidsnämnden med önskan om fortsatt dialog mellan nämnderna.
Kommunledningsförvaltningen har kallat till möte 2021-05-24 för att ge en
presentation till berörda nämnder om hur arbetet inom kommunen fortskrider när
det kommer till våld i nära relation. Kallade deltagare är förvaltningschefer samt
ordföringar. Föredragande på mötet är avdelningschef för individ- och
familjeomsorg Maria Rosenquist.

