Svar på interpellation ställd av Socialdemokraterna – Hur
arbetar Linköpings kommun för att stoppa mäns våld mot
kvinnor mot bakgrund av att pandemin förvärrar
problemet?
Hur arbetar Linköpings kommun med att stoppa mäns våld mot kvinnor mot bakgrund
av att pandemin förvärrar problemet?
Allians för Linköping ser allvarligt på detta samhällsproblem och har därför vidtagit flera
åtgärder för att, framför allt under tiden av pandemi, bland annat nå fler utsatta kvinnor samt
göra det enklare att söka hjälp och stöd. I början av pandemin inledde vi exempelvis
samverkansdialoger/möten med flera aktörer och verksamheter som arbetar med frågor
rörande våld i nära relation, bland annat kvinnojouren och Novahuset. Genom detta
samarbete kunde vi nå fler personer som är i behov av hjälp och framförallt hålla en tät
dialog oss emellan. Tillsammans med dessa aktörer tog vi fram ett kontaktkort som
innehåller viktiga kontaktuppgifter riktad mot våldsutsatta personer i kommunen.
Numer är det också möjligt för kommunens medarbetare som lever med våld i hemmet att
söka stöd och hjälp under arbetstid. Därtill har vi tecknat ett långsiktigt samverkansavtal, ett
så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP), med Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata
i Linköping med syfte att säkerställa en stabil och långsiktig verksamhet dit hjälpsökande
kvinnor kan söka skydd och få stöd. Vi har också tagit fram en ny IOP med Brottsofferjouren
i Linköping som möjliggör att verksamheten kan tillgängliggöra stöd och information för
brottsutsatta, anhöriga och vittnen i Linköping.
Enligt den handlingsplan mot våld i nära relationer som hela Linköpings kommun arbetar
efter har också följande aktiviteter genomförts:
●
●

●

●

En kunskapsportal på kommunens hemsida har tagits fram
Linköpings kommun har initierat en årlig kampanj under namnet “Ta snacket” som
vänder sig till personer som använder hot, kontroll och våld i nära relation och som
vill ta steget till en förändring. Kampanjen är ett länsövergripande samarbete mellan
flera aktörer inom offentlig och ideell sektor med syfte att öka kunskapen om och
förebygga våld i nära relationer. Detta är viktigt då denna satsning vänder sig till
våldsutövaren.
Social- och omsorgsförvaltningen har ingått i flera samverkansgrupper och nätverk
under pandemin, bland annat i Kvinnofridsnätverket med Länsstyrelsen. Detta arbete
har utmynnat i en folder med viktig information om att stöd finns att få för personer
som är utsatta för våld i hemmet. Foldern finns på Länsstyrelsens hemsida och har
även skickats ut till hushåll i Östergötland
Förvaltningen har också sedan pandemins start haft en särskild mottagningstelefon
för att öka tillgängligheten in till förvaltningen.
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