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Social- och omsorgsnämnden

En väg in för våldsutsatta i kommunen och regionen, 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 anses besvarad utifrån 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, och
regionala samverkansstrukturer och styrdokument kopplat till det.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Maria Moraes (MP), Rebecka Hovenberg (MP) och Cecilia Gyllenberg
Bergfasth (MP) föreslår i en motion daterad 2021-03-30 att:
-

Kommunen utreder möjligheten att tillsammans med Regionen skapa
”en väg in” för våldsutsatta och deras barn. Detta skulle kunna innebära
en tvärprofessionell grupp likt man har inom viss LSS-verksamhet,
ätstörningsenheten, BUP Elefanten eller FMC (Flyktingmedicinskt
centrum).

-

Kommunen tar fram en policy för samverkan med Regionen kring
målgruppen, samt gör det i samråd med brukare och idéburen sektor.

-

Kommunen inför ett brukarråd med tidigare klienter,
intresseorganisationer och sakkunniga för att fortsatt utveckla
kommunens arbete kring ohälsa hos våldsutsatta kvinnor och barn
tillsammans med förslagsvis kommunens folkhälsostrateg.

I motionen lyfts att en gemensam väg in till kommunal och regional
verksamhet för våldsutsatta och etablering av en tvärprofessionell grupp skulle
kunna leda till att sänka tröskeln för att söka hjälp samt att mer omfattande
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bedömningar och mer övergripande stöd skulle kunna ges till våldsutsatta och
eventuella barn. På så sätt skulle också ett mer långsiktigt hälsosamt och
hållbart resultat kunna uppnås.
Region Östergötland kommer 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. Inom ramen för denna regionala samverkan förväntas även
regionala samverkansstrukturer och styrdokument arbetas fram.
Social- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till all samverkan för att
möta våldsutsatta personer, oavsett om det är i relation till Regionen,
civilsamhället och andra parter i välfärdskedjan
Det finns redan en väl inarbetad verksamhet och samverkan gällande barn som
blivit utsatta för eller har bevittnat våld, exempelvis Barnahus i Linköping.
Barnperspektivet kommer även beaktas i fortsatt samverkan kring förstudien.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - En väg in för våldsutsatta i kommunen och regionen, svar på motion (MP),
2022-03-29
Bilaga - Motionen
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Bakgrund
Det finns idag flera samverkansstrukturer och forum i Östergötlands län för
samverkan mellan kommuner i länet, Region Östergötland, statliga
myndigheter och ideella aktörer.
Bland annat har kommunerna och Regionen på en övergripande nivå en
struktur för samverkan inom de områden där socialtjänsten och hälso- och
sjukvården har gemensamma beröringspunkter. Den politiska samverkan sker
inom samråd vård och omsorg och tjänstemannasamverkan sker inom
ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO)
I sin treårsbudget för 2022-2024 lyfter Region Östergötland att
“Problematik som accentuerats under pandemin är våld i nära relationer och
sexuellt våld, där både barn och vuxna kan vara utsatta på olika sätt. För att
vidareutveckla arbetet med att stötta de som drabbas krävs en väl fungerande
samverkan både inom regionens verksamheter och med kommuner och ideella
organisationer, så att vård och åtgärder koordineras. Region Östergötland ska
under 2022 utveckla ett integrerat mottagande med stöd till de som är drabbade
av våld i nära relation eller av sexuellt våld, genom såväl intern som extern
myndighetssamverkan och samverkan med civilsamhället.”
Utifrån detta kommer Region Östergötland under våren 2022 att genomföra en
förstudie om en ”Integrerad mottagning” avseende våldsutsatta över 18 år i
länet. Förstudien ska bland annat undersöka hur behovet av ett integrerat
mottagande ser ut inom regionens hälso- och sjukvårdande verksamheter som
idag möter patienter som lever med våld, samt hur ett sådant arbete skulle
kunna ske i samverkan med kommun, rättsväsende och ideella aktörer.
Målsättningen med arbetet är att ta fram förslag på hur ett integrerat
mottagande för personer över 18 år som lever med våld skulle kunna utformas.
Detta för att den som lever med våld ska få ett effektivare och säkrare
bemötande och stöd på ett mer lättillgängligt sätt.
Förstudien avgränsas till att omfatta personer över 18 år, då det bedöms finnas
väl inarbetad verksamhet och samverkan gällande barn som blivit utsatta eller
har bevittnat våld, exempelvis Barnskyddsteam inom Region Östergötland
samt Barnahus i Linköping och Norrköping. Inom ramen för denna regionala
samverkan förväntas även regionala samverkansstrukturer och styrdokument
arbetas fram.
Samverkansmodellen Barnahus finns i Linköping sedan 2005. Modellen
bygger på idén om att socialtjänst, polismyndighet, åklagarmyndighet, barnoch ungdomspsykiatri, rättsmedicinalverk, samt hälso- och sjukvård samverkar
under samma tak. Inom samverkansavtalet för Barnahus i Linköping ingår nio
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kommuner i länet. Linköpings kommun är representerad av social- och
omsorgsförvaltningen i både styrgrupp och en arbetsgrupp.
Förstudien kommer ha en styrgrupp med chefer inom olika verksamheter i
Region Östergötland samt från kommuner i länet, rättsväsende och ideella
aktörer. Det kommer även finnas med representanter från länets kommuner i
förstudiens referensgrupp. Bland annat kommer länsnätverket kvinnofrid
involveras i förstudien. Kvinnofridsnätverket är ett forum för länssamverkan
mellan tjänstepersoner från socialtjänsten i länets kommuner, Region
Östergötland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Barnafrid (LIU),
Åklagarmyndigheten och Polisen. Nätverkets syfte är att det ska ske
erfarenhetsutbyte, informationsöverföring lokalt, regionalt och nationellt, samt
utvecklingsarbete och inventering av regionala kunskapsbehov inom området.
I Sveriges och kommuners (SKR) rapport Framgångsfaktorer i
kvinnofridsarbetet (2015) identifieras ett antal framgångsfaktorer av arbetet
mot våld i nära relationer i kommunerna som påverkar och är beroende av
varandra:


Många vägar in



Direkt och adekvat stöd och hjälp



Integrerat kvinnofridsarbete i ordinarie strukturer



Samverkan med andra samhällsaktörer



Nationellt stöd

Viktiga erfarenheter i rapporten var att våld kan förhindras och förebyggas
genom att tidigt nå våldsutsatta och våldsutövare, och tidigt erbjuda olika och
lättillgängliga vägar till stöd, hjälp och skydd. Vägar in som idag finns
uppbyggda i Linköpings kommun, och som kan utvecklas. Ett annat viktigt
utvecklingsområde är just samverkan med andra samhällsaktörer, där vi kan
göra skillnad för målgruppen i samverkan och genom våra olika uppdrag.
Det finns flera aktörer i kommunen som verkar för våldsutsatta, bland annat
har Linköpings kommun en överenskommelser om Idéburet Offentlig
Partnerskap (IOP) med Kvinno- och tjejjouren, Novahuset och
Brottsofferjouren. De ideella aktörerna kan utifrån sin roll som opinionsbildare
och röstbärare bidra i det fortsatta utvecklingsarbetet kring våldsutsatta kvinnor
och barn, och ingå i olika referensgrupper eller samverkansråd. Likaså
kommunens verksamheter riktade mot våldsutsatta inom socialtjänsten.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslaget beslut har ingen påverkan på social- och omsorgsnämndens budget.
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Kommunala mål
Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget syftar till att öka kvinnors rättigheter och möjligheter till stöd i en
tydligt könsspecifik utsatthet och kan därför antas ha en inverkan på
kommunens uppfyllande av det nationella jämställdhetspolitiska delmålet
"Mäns våld mot kvinnor ska upphöra".
Jämställdhetsanalys har inte prioriterats inte i detta ärende då planerade
åtgärder förväntas ha motsvarande effekt.
Samråd
Samråd har skett med Region Östergötland.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling är inte påkallad.
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