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Social- och omsorgsnämnden

Förbättrad samverkan kring våldsutsatta kvinnor, 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 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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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
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kommuner när det gäller samverkan kring barn och unga i Östergötland och
specifikt samverkansmodellen Barnahus.
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.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Förbättrad samverkan kring våldsutsatta kvinnor, 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).
Det finns idag också en särskild överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk mellan
Region Östergötland och länets kommuner där arbetet med Våld i nära
relationer lyfts fram.
I sin treårsbudget för 2022-2024 lyfter Region Östergötland behovet av en väl
fungerande samverkan både inom regionens verksamheter och med kommuner
och ideella organisationer så att vård och åtgärder koordineras. Utifrån detta
kommer regionen att under våren 2022 genomföra en förstudie med
målsättningen att ta fram förslag på hur ett integrerat mottagande av personer
över 18 år som lever med våld skulle kunna utformas i samverkan med
kommun, rättsväsende och ideella aktörer.
Länsnätverket kvinnofrid, som består av representanter från bland annat
Länsstyrelsen Östergötland, länets kommuner och Region Östergötland
kommer att involveras i utredningsarbetet inom förstudien.
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 samverkansavtalet för Barnahus i Linköping ingår nio kommuner i länet,
Region Östergötland, Åklagarkammaren i Linköping, Polismyndigheten genom
polisregion Öst samt Rättsmedicinalverket genom Rättsmedicinska enheten
Linköping. Linköpings kommun är representerad av social- och
omsorgsförvaltningen i både styrgrupp och en arbetsgrupp.
Samverkan med olika aktörer i länet ingår som en del av de aktiviteter som
social- och omsorgsförvaltningen har ansvar för i kommunens handlingsplan
mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck, inom det
utvecklingsområde som rör samverkan och samordning.
Kommunen erbjuder olika insatser för målgrupperna våldsutsatta vuxna och
barn, samt barn som har bevittnat våld. Inom dessa verksamheter sker
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uppföljning av insatserna regelbundet i dialog med den enskilde brukaren, då
brukaren ges direkt möjlighet att påverka sin insats.
Vid till exempel mottagningen Våld i nära relationer vid Leanlink/Råd & Stöd
används metoden Feedback Informed Treatment (FIT), där brukaren ges direkt
möjlighet till delaktighet kring sin egen insats genom systematisk
brukarmedverkan. Informationen från brukarna följs upp på aggregerad nivå
och dialogerna genom FIT resulterar i konkreta ändringar i utformandet av
verksamhetens innehåll på flera nivåer, t.ex. utformning av lokaler, innehåll i
samtalsgrupper, bemötande mm.
Social- och omsorgsförvaltningens mottagning för vuxna deltar sedan 2019 i
SKR:s nationella projekt Systematisk uppföljning Kvinnofrid (SUK) där ett 50tal kommuner i Sverige ingår. Projektet syftar till att öka kunskapen om
kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat samt att bidra till kunskaps- och
verksamhetsutveckling, detta genom att följa upp stödet till våldsutsatta vuxna
i socialtjänsten. Uppgifter om den enskilde brukarens insatser dokumenteras
systematiskt och följs upp på aggregerad nivå. Även en brukarenkät genomförs
efter avslutad insats för att följa upp insatsens betydelse för den enskilde
brukaren.
Det finns också många ideella aktörer i länet som verkar inom området
våldsutsatthet. Linköpings kommun har sedan länge en upparbetad och god
samverkan med ideella aktörer, och har även överenskommelser om Idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Kvinno- och tjejjouren, Brottsofferjouren och
Novahuset. I denna samverkan ingår att på olika sätt få del av den kunskap och
mångåriga erfarenhet som organisationerna besitter. De ideella aktörerna kan
utifrån sin roll som opinionsbildare och röstbärare för våldsutsatta bidra i det
fortsatta utvecklingsarbetet kring våldsutsatta kvinnor och barn, och även ingå i
olika referensgrupper eller samverkansråd.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslaget beslut har ingen påverkan på social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde.
Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor
och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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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 Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata samt med
Region Östergötland.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
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