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Dnr 2019-755

Social- och omsorgsnämnden

Våld i nära relation, godkännande av verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdraget våld i nära relation godkänns enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till att godkänna ett
verksamhetsuppdrag för området våld i nära relation. Vid årsskiftet 2018-2019
beslutade dåvarande omsorgsnämnden att säga upp gällande uppdrag i syfte att
ta fram ett nytt och samlat verksamhetsuppdrag under 2019. Det nya
verksamhetsuppdraget skulle utgå från och ha fokus på prioriterade
ansvarsområden och aktiviteter som kommunens handlingsplan, ”hot och våld i
nära relation och hedersrelaterat förtryck” föreskriver.
Verksamhetsuppdraget har tagits fram i samverkan med Leanlink Råd och
stöd. Synpunkter och erfarenheter har även inhämtats från civilsamhällets
aktörer såsom kommunens kvinnojour och Linköpings Stadsmission.
Uppdraget är utvecklingsinriktat och innefattar stöd till våldsutsatta vuxna, stöd
till barn och unga där våld i nära relation och hedersrelaterat våld förekommer
samt insatser till våldsutövare.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att Leanlink Råd och stöd ges ett
samlat verksamhetsuppdrag för våld i nära relation med start 2020-01-01 och
tills vidare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse verksamhetsuppdrag Våld i nära relation Leanlink råd och stöd
Verksamhetsuppdrag
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Bakgrund
Som en del i ett ambitionshöjande arbete inom området hot och våld i nära
relationer presenterades våren 2016 en förstudie ”Ett målmedvetet och uthålligt
arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck”. Syftet med
förstudien var att färre personer, både barn och vuxna, ska utsättas för våld i
nära relation och hedersförtryck. Målsättning var att i rapporten beskriva
pågående arbete, samverkan, erfarenheter och vad som bör prioriteras. Nedan
rekommendationer lämnades för det fortsatta arbetet.
- Kommunövergripande strategi
- Arbetsgivarperspektivet
- Stärk det förebyggande arbetet
- Ökat fokus på barns behov av stöd och hjälp
- Integrera frågan i socialtjänstens kvalitetsledningssystem
- Förstärk lättillgängliga insatser
- Tydliggör roller och ansvar vad gäller samarbete
- Samlad information till medborgare och personal
- Samarbeta och underlätta för föreningar
När kommunens handlingsplan ”våld och hot i nära relationer och
hedersrelaterat förtryck togs fram under 2017/2018 arbetades resultatet från
rapporten in i utvecklingsområden och åtgärder.
Det nu föreslagna verksamhetsuppdrag har tagits fram i samarbete med
Leanlink, Råd och stöd. Synpunkter och erfarenheter har även inhämtats från
aktörer inom civilsamhället, såsom kommunens kvinnojour och Linköpings
Stadsmission. Utgångspunkten i detta arbete har varit kommunens
handlingsplan, samt frågeställningar kring var kommunen främsta brister är
och hur vi på bästa sätt kan prioritera.
Det som framkom i detta arbete var att få kvinnor/våldsutsatta att undvika
återgång till en destruktiv relation efter ett uppbrott. Behovet av att utveckla
metoder och verktyg i arbetet med kvinnor i uppbrottsprocessen bl a genom ett
koordinerande och praktiskt stöd.
Dessutom framkom behov av ett stärkt stöd till barn – att barnen får en egen
insats. Ett särskilt fokus på att skapa normalitet för barn efter ett uppbrott. Samt
ett utökat fokus och utveckling av insatser som ökar våldsutövarens förståelse
för hur våld påverkar barn som finns inom familjen/hemmet.
I det nya verksamhetsuppdraget har även stöd till personer och familjer som
lever i hederskontext förtydligats.
Vid årsskiftet 2018-2019 beslutade dåvarande omsorgsnämnden att säga upp
gällande verksamhetsuppdrag, våld i nära relation. Syftet var att arbeta fram ett
nytt och samlat verksamhetsuppdrag under 2019.
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Det nya verksamhetsuppdraget skulle utgå från och ha fokus på prioriterade
ansvarsområden och aktiviteter som kommunens handlingsplan, ”hot och våld i
nära relation och hedersrelaterat förtryck” föreskriver.
Förslag till nytt verksamhetsuppdrag
Verksamhetsuppdraget är utvecklingsinriktat och innefattar stöd till
våldsutsatta vuxna, stöd till barn och unga där våld i nära relation och
hedersrelaterat våld förekommer samt insatser till våldsutövare. Det nya
uppdraget innebär ett förtydligande av behovet av en koordinerande roll till
kvinnor i uppbrottsprocessen, ökat stöd och fokus till barn där hot och våld
förekommer samt krav på ett aktivt utvecklingsarbete för att finna arbetsformer
och metoder i arbete hedersrelaterat våld och förtryck.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att tilldela Leanlink, råd och stöd ett
samlat verksamhetsuppdrag för våld i nära relation med start 2020-01-01.
Verksamhetsuppdraget gäller tills vidare. Båda parter kan när som helst säga
upp överenskommelsen för villkorsändring eller upphörande.
Uppsägningstiden är 12 månader om parterna inte kommer överens om annat.
Uppsägning ska vara skriftlig.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för verksamheten finns inom social- och omsorgsnämndens budget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt MBL § 11 genomförs under december.
Social- och omsorgsförvaltningen
Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

