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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
John Fristedt, Irene Johansson

2022-03-28

Dnr SON 2021-459
Dnr KS 2021-257

Social- och omsorgsnämnden

Ge uppdrag till Stångåstaden att utveckla arbetet för att
upptäcka våld i hemmet, svar på motion (MP)
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att den kommunövergripande
Handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck möter intentionen i motionen.
Ärende
Maria Moraes (MP), Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg
Bergfasth (MP) föreslår i en motion daterad 2021-03-30 att:


Kommunen som ägare ger i uppdrag till Stångåstaden att ta fram en
policy för arbetet med våld i nära relationer i stil med “Våga bry sig”
och/eller Huskurages policy.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunstyrelsen beslutade enligt 2018-06-12, § 267 att anta Handlingsplan
mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. En åtgärd
i handlingsplanen är att föra en dialog med de kommunalägda bolagen i syfte
att identifiera arbetssätt för att motverka och upptäcka våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck. I kommunens handlingsplan saknas en utsedd
ansvarig förvaltning för aktiviteten, vilket behöver aktualiseras.
Handlingsplanen specificerar förslag på tre olika aktiviteter som kan kopplas
till motionen.
 Ett trygghetsskapande arbete för hyresgäster. Exempelvis
”Husfrid/Huskurage”
 Utbildning av bovärdar
 Kunskaps-, informations- och normkritiskt arbete bland anställda inom
kommunägda bolag
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Stångåstadens nuvarande arbetssätt och fokus baseras på det befintliga uppdrag
avseende det områdesnära arbetet. Det finns en god kännedom inom
Stångåstaden och den bo-sociala gruppen om problematiken som motionärerna
beskriver.
Social och omsorgsförvaltningens bedömer att intentionerna i motionen är
beaktade i kommunstyrelsens antagna handlingsplan. Motionen föreslås
besvaras med hänvisning till innehållet i handlingsplan mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat förtryck.
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och dess
beskrivna aktiviteter stöd, riktning i det fortsatta arbetet.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Ge uppdrag till Stångåstaden att utveckla arbetet för att upptäcka våld i
hemmet, svar på motion (MP), 2022-03-28
Motionen

[Skriv här]
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Bakgrund
Handlingsplanen specificerar tre olika aktiviteter koppla till motionen


Ett trygghetsskapande arbete för hyresgäster. Exempelvis
”Husfrid/Huskurage”.



Utbildning av bovärdar.



Kunskaps-, informations- och normkritiskt arbete bland anställda inom
kommunägda bolag.

Nedanstående utvärderingar visar på hög komplexitet och omfattade insatser,
vid ett införande av t.ex. Huskurage, vilket kräver en samverkansplattform med
berörda aktörer. Det behöver finnas förutsättningar för att få till ett hållbart
utvecklings- och implementeringsarbete, såsom ett gemensamt syfte, uthålligt
arbete och god kommunikation i samverkan mellan olika aktörer. Det kan vara
hyresvärdar/bostadsbolag, polis, socialtjänst, kommunalt områdesarbete och
civilsamhället.
Beskrivning av metoder som motionärerna lyfter fram:
Huskurage är en ideell förening som har utarbetat en policy och rutin vid oro
för våld i nära relation riktat till grannar i hyreshus, bostadsrättsföreningar och
tomtägar- villaföreningar. Policyn/rutinen innehåller konkreta råd om hur man
som enskild kan agera i situationer där man upplever att det förekommer våld i
nära relation i en angränsande lägenhet/bostad. Den utgör ingen samlad policy
för våld i nära relation.
Utvärdering av Huskurage har framförallt vägt in två syften: 1) Hyresgästen
och hur civilkuraget kan stärkas i den målgruppen. 2) Hyresvärdar, polis samt
Socialtjänst avseende dess samverkan och hur grannsamverkan kan stärkas via
dessa intressenter. I utvärdering från Nacka kommun framgår det att
implementationen misslyckats till del, främst på grund av bristande styrning,
samordning mellan intressenterna från start. Örebro modellen ” Våga bry dig”
bygger på liknande principer som Huskurage.
Stångåstaden nuvarande arbetssätt och fokus baseras på områdesansvarigas
befintliga uppdrag i det områdesnära arbetet. Det finns en god kännedom inom
Stångåstaden och den bo-sociala gruppen om problematiken som motionärerna
beskriver. Områdesansvariga gör vid behov anmälningar vid misstankar om
våld i familjer. Stångåstaden har hittills gjort bedömning att avstå ett införande
av Huskurage.
När socialtjänsten etablerar sig i olika stadsdelar, nu närmast genom Nära
socialtjänst Skäggetorp kan det generera utökad samverkan med
fastighetsägare i olika frågor och där förebyggande och upptäckt av våld i nära
relationer kan vara ett område.

[Skriv här]
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I nuläget utgör Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat
förtryck och dess beskrivna aktiviteter stöd för det fortsatta arbetet.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Linköpings kommuns Handlingsplan mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck är en del i kommunens jämställdhetsarbete.
Samråd
Samråd har skett med förvaltningsledning på AB Stångåstaden samt med
politisk sekreterare för Moderaterna.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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