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Yttrande gällande motion om handlingsplan avseende mäns
våld mot kvinnor

Ärendebeskrivning
Ylva Strutz, Thomas Olofsson, Marja-Liisa Åström och Eira Andersson, för
folkpartiet liberalerna, anför följande i motion 2007-09-21.
Mäns våld mot kvinnor är en viktig jämställdhetsfråga. Det handlar om
mänskliga rättigheter. Rätten till liv, frihet och säkerhet är fastslagen i
Europakonventionen och i den svenska grundlagen. Det är rättigheter som
omfattar alla människor – såväl kvinnor som män. Många kvinnor lever under
ständigt hot, utsätts återkommande för våld och saknar rörelsefrihet. Deras
rättigheter kränks gång på gång.
I många familjer där mannen utövar våld finns det också barn. De hör och ser
sin mamma bli slagen och förnedrad. Att vara med om detta är bland det
svåraste ett barn kan uppleva. Barnkonventionen framhåller barnets rätt att
skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och vanskötsel. Att försätta barnet i en
situation där han eller hon blir vittne till våld i familjen är att kränka barnets
rättigheter. Inte sällan blir också barnet självt utsatt för våld.
Mäns våld mot kvinnor sågs länge som en privat angelägenhet inom familjen.
I dag är samsynen stor om att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett
allvarligt samhällsproblem. Med det synsättet följer också ett politiskt och
socialt ansvar. Utgångspunkten måste vara att lagarna, rättsväsende, sociala
myndigheter, sjukvård och andra som kommer i kontakt med våldsutsatta
kvinnor ska värna den utsatta kvinnans frihet.
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Hon har rätt att få samhällets fulla stöd för att kunna leva ett liv utan våld,
eller hot om våld. Den som hotar, slår och trakasserar måste förmås att ta
ansvar för sina brott och få möjlighet att delta i programverksamhet i syfte att
ändra sitt beteende – annars är risken stor att gärningsmannen fortsätter
misshandeln mot kvinnan, eller mot någon annan kvinna i ett nytt
förhållande. Här har polis, kriminalvård, frivård och socialtjänsten en viktig
uppgift. Från den 1 juli 2007 har socialtjänstlagen skärpts såtillvida att
kommunen ska (tidigare bör) ha ansvar för stöd till våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld i familjen.
Regeringen har avsatt mer än 100 miljoner kronor årligen för 2007 och 2008
och regeringen avser att i höst återkomma med en handlingsplan avseende
mäns våld mot kvinnor. Det faktum att regeringen först ger projektpengar till
länsstyrelsen (att fördela till kommunerna) och sen kommer med handlingsplanen visar på att regeringen anser att det är akut med kommunala åtgärder.
Och det anser vi i Folkpartiet liberalerna i Luleå också!
Vi föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar att en kommunövergripandepolicy och en
handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor arbetas fram med högsta
prioritet.

Förvaltningens yttrande
Ett handlingsprogram för Luleå och Boden i myndighetssamverkan har
funnits sedan december 2002 med kontinuerliga revideringar, den senaste
gjordes i februari 2007. Handlingsprogrammet rör samarbete mellan följande
centrala organisationer när det uppstår frågor i samband med mäns våld mot
kvinnor; polisen i Luleå och Boden, socialförvaltningen i Luleå och Boden,
Vårdcentralerna i Luleå och Boden samt Sunderby sjukhus,
Åklagarkammaren och Kriminalvården kring frågor om våld mot kvinnor.
Den ska vara en hjälp för att underlätta samarbetet mellan olika professioner
när helst på dygnet frågor om våld mot kvinnor uppstår.
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Handlingsprogrammet tydliggör följande centrala frågor med anledning av
händelser vid mäns våld mot kvinnor;
• Myndigheternas olika ansvarsområden när en kvinna blivit
misshandlad eller som misstänks blivit misshandlad, och som
uppsöker en vårdinrättning, tar kontakt polis eller socialförvaltning.
• Åstadkomma ett bra samnyttjande av insatser för kvinnor i situationer
där män utövar våld mot kvinnor.
• Målsättningar och inriktningar och konkreta checklistor till praktisk
nytta för den enskilde polisen, sjuksköterskan, och
socialtjänstemannen som hanterar dessa frågor längst ut i
organisationen.
• Fakta om övriga samarbetspartners; Kvinnojouren och
Brottsofferjouren, Svenska kyrkan och jourhavande präst, Missbruksoch beroendeenheten och BRIS (Barnens rätt i samhället)
• Sekretess, vem ansvarar? Om något i grunden är oklart måste varje
myndighet i grunden känna att de har ansvaret, allt för att kvinnan ska
få nödvändig hjälp. Frivilligorganisationernas mål sammanfaller väl
med myndigheternas och därav följer att samverkan är viktig med
dessa organisationer för att säkerställa ett gott omhändertagande av
kvinnan och hennes barn.
• Stödjande samtal, ekonomi, boende, sjukvård, lagföring av
gärningsman, målsägandebiträde i rättsprocessen, stödperson i
rättsprocessen, besöksförbud.
• Trygghetstelefon
• Skyddad adress
• Ny identitet
• Kontaktlista över myndighet/organisation och Jourcentralen Luleå
Handlingsprogrammet följs upp en gång per år.
I samverkan ingår även att diskutera praktiska problem vid uppföljningsmöte
två gånger per år, samt att ha rutin för avvikelserapportering sinsemellan om
något inte fungerat i enlighet med handlingsprogrammet.
I och med tillkomsten och tillämpningen av denna handlingsplan får
motionens förslag om kommunövergripandepolicy och en handlingsplan
avseende mäns våld mot kvinnor anses vara realiserad.
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Förvaltningens förslag till beslut
Överlämna ovanstående motionssvar till Kommunstyrelsen.
_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
Återremiss.
_____
Vid socialnämndens sammanträde 2008-02-12 utvecklar en av
motionsskrivarna, Marja-Liisa Åström, motionen med beskrivningen att den
policy och handlingsplan som åsyftas är en kommunövergripande policy och
plan för kommunens personal. Framtagande av en sådan policy och
handlingsplan måste i första hand anses vara en uppgift för personalkontoret.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Överlämna ovanstående motionssvar till Kommunstyrelsen.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen
Allmänna utskottet
Socialnämnden

2008-03-28

38

26

Socialnämnden beslutar
-

_____

Överlämna besvarandet av motionen företrädesvis till personalkontoret då fråga om en kommunövergripande policy och handlings plan avseende mäns våld mot kvinnor för kommunens personal
i första hand faller under personalkontorets kompetensområde.
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Kommunstyrelsen
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