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Fråga till KSO Michaela Fletcher angående våld i nära relationer

Österåkers kommun och Polisen har gjort en gemensam lägesbild mellan Polisen och kommunen om
hur brottligheten ser ut här. Det är mycket bra.

Det som också är bra att man har 4 fokusområden vara nr 2 är Våld i nära relationer och om barns

utsatthet. Det gör mig särskilt glad och hoppas att man verkligen inser och förstår vad dessa

våldsfrågor innebär för de som blir utsatta.

I dokumentet kan vi läsa att de senaste två åren har antal anmälda brott i våld nära relationer ökat.

Mörkert-alet bedöms stort. Barnfridsbrott är ny lag från och med 2021 och under året har 36 barn (24

pojkar, 12 flickor) blivit utsatt för barnfridsbrott, i Österåkers kommun.

När man går in på kommunens hemsida (som alla hänvisas till i alla sammanhang) så får man leta

nogsamt var man skall finna hjälp.

Har man blivit utsatt för våld så är man ganska skärrad. Att då förstå att man ska gå till

0 Omsorg och Stöd för att klicka sig vidare

0 Till AkuthjäIp---- Nä!! Därfinns ingen hjälp att få jo Undgomsjouren Bellis finns där och det

kan ju vara bra men inte för en kvinna som utsätts.

0 Vidare längre ner så hitta man

1. Våld i nära relationer: Där står om jag surfar eller ta bort cookies, inte om jag har akut behov

av hjälp

2. Jaha, ska jag söka på den knappen där det står våld i nära relationer, ja där står ju

kvinnojouren då kan jag nog få hjälp.

Söker du i sökrutan på kvinnojouren så kommer det 11 träffar med text vad som förekommit externs

för aktiviteter men inget telefonnummer! Dessutom saknas Brottsofferjouren och Nationella

centrum i Uppsala tel 020-50 50 50

Därför blir min fråga

Kan ni inte se till att telefonnumret blir lättillgängligt för dem som behöver! Som ett led i arbetet

med Våld i nära relationer.

Åkersberga den 15 juni

W Wom ÖL
Margareta

Socialdemekråterna


