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Datum 2017-06-20 TNI Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2017/0048 

Svar på motion nr 2/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats 
Larsson (S) - Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-02-01, § 1:23, föreslår motionärerna att kommunen 
tar fram en handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Bifalla motion nr 2/2017 då en kommunal handlingsplan anses kunna bidra till att utveckla 
kommunens arbete mot våld i nära relationer. 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en kommunal handlingsplan för arbetet mot våld i nära 
relationer. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande daterat 2017-05-24: 
"Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Den vanligaste formen av våld 
i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har, eller har haft, ett förhållande 
med. Av det våld i nära relationer som rapporteras är 85 procent riktat från en man mot en kvinna, 
enligt en sammanställning från Brottsförebyggande rådet (2009). 

Socialnämndens mål för arbetet med våld i nära relationer är att: "Våldsutsatta personer och barn 
som bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd". För att uppnå detta arbetar 
förvaltningen löpande med att öka personalens kunskap att upptäcka och utreda våld. Ett annat 
prioriterat område är att ta fram styrdokument och skapa struktur för intern samverkan med syfte att 
erbjuda våldsutsatta hjälp på bästa sätt. 

Trygg i Österåkers mål och vision är att Österåker ska vara en trygg och säker kommun att verka 
och bo i. I verksamhetsplanen för 2017 lyfts våld i nära relationer fram som ett område där såväl 
intern som extern samverkan måste utvecklas. En tydlig struktur för vem som ska göra vad bör, 
enligt planen, tas fram. 

Det är socialförvaltningens och Trygg i Österåkers gemensamma uppfattning att en kommunal 
handlingsplan skulle kunna bidra till att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. En handlingsplan 
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Tjänsteutlåtande 
Österåker 

med tydlig ansvarsfördelning och uttalade mål skulle bidra till att uppmärksamma att våld i nära 
relationer är ett samhällsproblem som kräver både samverkan och samsyn. Uppdraget att ta fram 
handlingsplanen bör ges till Trygg i Österåker." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, Kommunkansliet, har inget övrigt att erinra. 

Tidigare beredning 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2017-06-15, § 7:6. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Socialnämnden 2017-06-15, § 7:6. 
2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-05-24. 
3. Motion nr 2/2017, 2017-02-01, KF § 1:23. 

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Trygg i Österåker 
- Trygghetssamordnare 
- Kommunkansliet 
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0 Österåker 

Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2017-06-15 

SN § 7:6 Dnr. SN 2017/0016 

Svar på motion nr 2/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Mats Larsson (S) - Handlingsplan för arbetet mot våld i nära 
relationer 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 2/2017 då en kommunal handlingsplan anses kunna bidra till att utveckla 
kommunens arbete mot våld i nära relationer. 

2. Uppdra åt Trygg i Österåker att ta fram en kommunal handlingsplan för arbetet mot våld i 
nära relationer. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) yrkar i en motion (nr 2/2017) att 
kommunen ska ta fram en handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer. Motionärerna 
menar att det ligger i Linje med Trygg i Österåkers uttalade ambition att utveckla intern och 
extern samverkan inom området. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-05-24. 

Förslag till beslut 
Christina Funhammar (M) yrkar bifall til1 Socialfön^altningens beslutsförslag innebärande 
1. Bifalla motion nr 2/2017 då en kommunal handlingsplan anses kunna bidra till att utveckla 
kommunens arbete mot våld i nära relationer. 
2. Uppdra åt Trygg i Österåker att ta fram en kommunal handlingsplan för arbetet mot våld i 
nära relationer. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt Christina Funhammar (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Socialnämnden 

Datum 2017-05-24 
Dnr SN 2017/0016 ~ "\öO (2-J V 

0 Österåker 

Svar på motion om handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer 

Beslutsförslag 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 2/2017 då en kommunal handlingsplan anses kunna bidra till att utveckla 
kommunens arbete mot våld i nära relationer. 

2. Uppdra åt Trygg i Österåker att ta fram en kommunal handlingsplan för arbetet mot våld i 
nära relationer. 

Bakgrund 
Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) yrkar i en motion (nr 2/2017)) att. kommunen 
ska ta fram en handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer. Motionärerna menar att det ligger 
i linje med Trygg i Österåkers uttalade ambition att utveckla intern och extern samverkan inom 
området. 

Förvaltningens slutsatser 
Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Den vanligaste formen av våld i 
nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har, eller har haft, ett förhållande 
med. Av det våld i nära relationer som rapporteras är 85 procent riktat från en man mot en kvinna, 
enligt en sammanställning från Brottsförebyggande rådet (2009). 

Socialnämndens mål för arbetet med våld i nära relationer är att: "Våldsutsattapersoner och barn som 
bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd". För att uppnå detta arbetar förvaltningen 
löpande med att öka personalens kunskap att upptäcka och utreda våld. Ett annat prioriterat område 
är att ta fram styrdokument och skapa struktur för intern samverkan med .syfte att erbjuda 
våldsutsatta hjälp på bästa sätt. 

Trygg i Österåkers mål och vision är att Österåker ska vara en trygg och säker kommun att verka 
och bo i. I verksamhetsplanen för 2017 lyfts våld i nära relationer fram som ett område där såväl 
intern som extern samverkan måste utvecklas. En tydlig struktur för vem som ska göra vad bör, 
enligt planen, tas fram. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Det är socialförvaltningens och Trygg i Österåkers gemensamma uppfattning att en kommunal 
handlingsplan skulle kunna bidra till att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. En handlingsplan 
med tydlig ansvarsfördelning och uttalade mål skulle bidra till att uppmärksamma att våld i nära 
relationer är ett samhällsproblem som kräver både samverkan och samsyn. Uppdraget att ta fram 
handlingsplanen bör ges till Trygg i Österåker. 

Bilagor 
1. Motion: Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer, nr 2/2017. 

7 
A 

Susaiina kiesel 
Social i rektor 

Maria Thomelius 
Sakkunnig individ- och familjeomsorgen 
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hr 2-fZo\-^r 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

20)7 -01- 2 6 

Åkersberga den 24 januari 2017 
D.nr: "" 
YPW-jCCHB-lÖC) C i) 

Handlingsplan för arbetet mot våld i 
nära relationer. 
Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan år 2002 klassificerat våld i nära relationer som en 
folkhälsofråga. Som samhällsproblem betraktat är det våld som riktas mot närstående kvinnor 
betydligt större än det våld som kvinnor eller män utövar mot närstående män. Cirka 75 000 kvinnor 
och 15 000 män över 18 år utsätts varje år för våld i nära relationer. 

Nyttan av kommunala handlingsplaner nämndes för första gången i Kvinnovåldskommissionens 
slutbetänkande från 1995. 2005 hade ca 70 procent av alla kommuner i landet lokala handlingsplaner 
för våldsutsatta kvinnor/våld i nära relationer. Antalet har ökat successivt under senare år, men 
Österåkers kommun saknar fortfarande detta. 

Trygg i Österåker har inför 2017 slagit fast att vi måste bli bättre på att samverka kring våld i nära 
relationer, både internt och externt och att man skall ta fram en tydlig struktur om vem som ska göra 
vad. Vi välkomnar att frågan om våld i nära relationer nu prioriteras och ser att framtagandet av en 
handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer ligger i linje med den redan uttalade ambitionen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi följande: 

Att kommunen tar fram en handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer. 

För socialdemokraterna 

Ann-Gnristiné Furusfcfand 

Ma» Larsson 


