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§ 183 Motion (MP) - Förbättrad samverkan kring
våldsutsatta kvinnor, svar
Dnr KS 2021-255
Kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till den struktur för samverkan och
brukarmedverkan som finns idag samt genom den förstudie om integrerad
mottagning som pågår avseende våldsutsatta över 18 år i länet.
Reservationer
Maria Moraes (MP) och Lotta Bäckman (S) reserverar sig mot beslutet.
Ärende
Maria Moraes (MP), Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg
Bergfast (MP) föreslår i en motion daterad 2021-03-30 att:





Kommunen tar initiativ till en överenskommelse mellan
kommunerna i Östergötland och Region Östergötland för
samverkan kring våldsutsatta kvinnor och barn som har
bevittnat våld.
Kommunen utreder möjligheten att skapa en samverkansstruktur
för våldsutsatta kvinnor samt för barn som har bevittnat våld.
Kommunen inför ett brukarråd med personer som har
erfarenheter av att befinna sig i en våldsutsatt situation,
intresseorganisationer och sakkunniga för att fortsatt utveckla
kommunens arbete kring ohälsa hos våldsutsatta kvinnor och
barn.

I motionen lyfts att det i en gemensam överenskommelse mellan kommunerna i
Östergötlands län och Regionen behöver tydliggöras vilket ansvar respektive
huvudman har för att möta våldsutsatta kvinnors behov, vilken samverkan som
är nödvändig och hur de brister som idag finns kan åtgärdas. Som förebild
framhålls den överenskommelse som gjorts mellan Regionen och länets
kommuner när det gäller samverkan kring barn och unga i Östergötland och
specifikt samverkansmodellen Barnahus.
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Motionärerna anser att en motsvarande samverkansstruktur för våldsutsatta
kvinnor och barn som har bevittnat våld bör utredas för att möjliggöra mer
omfattande bedömningar och mer övergripande stöd.
Det finns idag flera samverkansstrukturer och forum i Östergötlands län för
samverkan mellan kommuner i länet, Region Östergötland, statliga
myndigheter och ideella aktörer.
Linköpings kommun har sedan länge en upparbetad och god samverkan med
ideella aktörer. De ideella aktörerna kan utifrån sin roll som opinionsbildare
och röstbärare för våldsutsatta bidra i det fortsatta utvecklingsarbetet kring
våldsutsatta kvinnor och barn.
Utöver detta kommer Region Östergötland under våren 2022 att genomföra en
förstudie med målsättningen att ta fram förslag på hur en ”Integrerad
mottagning” för personer över 18 år som lever med våld skulle kunna utformas
i samverkan med kommun, rättsväsende och ideella aktörer. Detta för att den
som lever med våld ska få ett effektivare och säkrare bemötande och stöd på ett
mer lättillgängligt sätt.
Sammantaget bedömer social- och omsorgsnämnden att intentionerna i
motionen är beaktade genom den struktur för samverkan och brukarmedverkan
som finns idag samt genom den förstudie om integrerad mottagning som pågår
inom regionen.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-04-21, § 57
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till den struktur för samverkan och
brukarmedverkan som finns idag samt genom den förstudie om integrerad
mottagning som pågår avseende våldsutsatta över 18 år i länet.
Yrkanden
Maria Moraes (MP) yrkar bifall till motionen.
Annika Krutzén (M) yrkar bifall till social- och omsorgsnämndens förslag till
beslut.
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Lotta Bäckman (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Annika Krutzéns yrkande om bifall till
social- och omsorgsnämndens förslag till beslut mot Maria Moraes (MP) med
fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Annika Krutzéns (M) yrkande om bifall till social- och
omsorgsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-04-21 § 57
Tjänsteskrivelse - Förbättrad samverkan kring våldsutsatta kvinnor, svar på
motion (MP), 2022-03-29
Bilaga - Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna
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