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2020-08-11

KS 2020/380

Kommunstyrelsen

malin.ekblad@trelleborg.se

Initiativärende, Stärkt arbete mot våld i nära
relationer
Sammanfattning
Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen har inkommit 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 2020-06-17 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 (se bilaga sidan 4 i tjänsteskrivelsen ”Komplettering av ärendet”.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 163
Initiativärende från socialdemokraterna 2020-05-06 ”Stärkt arbete mot mäns våld
mot kvinnor”

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att godkänna kompletteringen av information angående kommunens roll i
samverkansgruppen

Beslutet skickas till
Socialdemokraterna

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
Har fler drabbade vänt sig till kommunen?
Arbetet kring våld i nära relation sker i huvudsak via samtalskontakt eller placering
utifrån skyddsbehov. Under årets två första månader ökade ärendena kring våld i
nära relation både när det gäller samtal och skyddsplaceringar. Från mars och fram
till dagens datum ligger antalet på en nivå som är i linje med föregående års nivå.
Det går idag inte att se någon ökning av antal ärenden utifrån pågående pandemi
vare sig på Socialförvaltningen eller på Arbetsmarknadsförvaltningen.
Statistik hämtad från Brottsförebyggande rådet

Bedrivs uppsökande verksamhet?
Inom kommunen bedrivs det ingen uppsökande verksamhet.
Förs en nära och regelbunden dialog med den/de lokala tjej- och kvinnojourerna
för att se vilka insatser kommunen kan bistå med?
Kvinnojouren Söderslätt ingår i den samverkansgrupp som arrangeras två gånger
per termin. I samverkansgruppen deltar, förutom kommunens familjevåldsgrupp,
representanter från polisen, akutmottagningen, vuxenpsykiatrin, representanter från
Vellinge kommun, representanter från Svedala kommun, representant från
Trelleborgs äldreomsorg, representant från Trelleborgs LSS-verksamhet,
representant från Trelleborgs beroendevård, representant från kommunens
socialpsykiatriska enhet, ungdomsmottagningen, samt Kvinnojouren Söderslätt.
Samverkansgruppens syfte är att utveckla samarbetet mellan de olika
huvudmännen, vid behov arrangera informationsinsatser och utbyta information
med varandra, när så är möjligt.
Ibland placerar familjevåldsgruppen i Trelleborgs kommun skyddsbehövande i
Kvinnojouren Söderslätts skyddade boende, men i huvudsak tar jouren emot
placeringar från andra kommuner.
Tillgodoses behovet av skyddat boende?
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Ja, behovet tillgodoses. De våldsutsatta som ansöker om skyddat boende beviljas
detta med stöd av socialtjänstlagen. Vissa av de skyddsbehövande kan placeras i
kommunens eget skyddade boende, men om skyddet kräver det placeras den
våldsutsatta längre bort, i andra kommuner, antingen i privatägda skyddade
boenden eller skyddade boenden som bedrivs av ideella organisationer.
Erbjuds information och rådgivning?
Ja, information och rådgivning erbjuds genom kommunens familjevåldsgrupp, som
består av tre socialsekreterare. Familjevåldsgruppen tillhandahåller både
information och rådgivning, skyddat boende och bearbetande samtal, efter att
relationen till våldsutövaren avslutats. Familjevåldsgruppen erbjuder också
våldsutövare hjälp att sluta skada dem de älskar genom behandlingsmetoden ATV
(Alternativ till våld). Barn som bevittnat eller utsatts för våld, erbjuds
behandlingsmetoden Trappan-samtal.
Erbjuds ekonomisk hjälp och annat bistånd?
Arbetsmarknadsförvaltningen handlägger frågor om ekonomiskt bistånd till
våldsutsatta. Samarbetet mellan familjevåldsgruppen på Socialförvaltningen och
Arbetsmarknadsförvaltningens handläggare för ekonomiskt bistånd är nära och
välfungerande.
Det stora bekymret för våldsutsatta som lämnat våldsutövaren är att hitta en bostad.
Bostadsmarknaden, både i Trelleborg och andra kommuner, är svår att ta sig in på.
Ofta har den våldsutsatta skulder, som hon inte nödvändigtvis själv ådragit sig, hon
har lämnat sitt arbete för att fly, och står utan inkomster. Många av de externa
skyddade boenden erbjuder hjälp att leta bostad och annat praktiskt stöd under
placeringstiden. De kvinnor som bor på kommunens eget skyddade boende får
motsvarande praktiskt stöd av familjevåldsgruppens tre socialsekreterare.
Hur fungerar samverkan med externa aktörer som hälso- och sjukvård, polisen och
andra myndigheter samt ideella föreningar?
Se svar ovan avseende den samverkansgrupp som träffas två gånger per termin.
Kan samverkan förbättras?
Frågor om våld i nära relationer och hedersvåld är mycket komplexa och berör
många människor och professionella i vårt samhälle, på ett eller annat sätt. Det är
ofta förknippat med skam för den som utsätts, med förnekelse eller rättfärdigande
av den som utsätter, och kan vara mycket påfrestande och utmanande att stöta på i
sin tjänsteutövning. Våldet finns i alla samhällsklasser och i alla bostadsområden.
Den utbreddhet som råder gör så klart att samverkan mellan olika huvudmän alltid
kan förbättras. Mellan de professionella som arbetar med de våldsutsatta när de
söker hjälp, eller när våldet spårar ur, samverkar bra med varandra i Trelleborgs
kommun.
För att motverka våldet behöver krafttag tas i hela samhället, i alla organisationer,
hos alla huvudmän.
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Komplettering av 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

Ärendet kompletteras med följande:
Samverkan grundar sig i en handlingsplan för arbete med frågor som rör våld i nära
relationer. I denna handlingsplan finns en aktivitet som innebär att det ska finnas en
samverkansgrupp. Syftet med gruppen är att de olika huvudmännen ska samordna
sitt samarbete och samverka i frågan. Även Vellinge kommun och Svedala
kommun ingår i samverkansgruppen. Dessutom består gruppen av representanter
från polisen, Kvinnojouren Söderslätt, vuxenpsykiatrin, akutmottagningen,
ungdomsmottagningen, kommunens folkhälsosamordnare,
arbetsmarknadsförvaltningen samt representanter från olika delar inom
socialförvaltningen. Gruppen träffas ca två gånger per termin och har gjort så under
flera års tid. Senaste mötet var den 5 juni 2020 och då hölls mötet via Skype.
Nästkommande samverkansmöte är inplanerat till den 1 oktober 2020.
Inga synpunkter på att samverkan inte skulle fungera har lyfts fram, varför det blir
svårt att bemöta denna synpunkt.
Förslag blir därför att frågan lyfts vid nästa möte i samverkansgruppen för att
diskutera de eventuella synpunkter som finns med mötesdeltagarna.

