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Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
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Sammanfattning
Anna-Klara Müntzing, Jonas Eklund, Stefan Nilsson och Ylva
Wahlström (alla MP) skriver att Trappan, som är en modell för
samtal med barn som upplevt våld i sina familjer, är ett viktigt
arbetssätt för att ge barn möjligheter att bearbeta upplevt våld.
Motionärerna föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att
redovisa tillgången och omfattningen av Trappans-samtal i
stadsdelsförvaltningarna, föreslå åtgärder för att utöka det
uppsökande arbetet samt redovisa vilka åtgärder och resurser som
krävs för att alla barn i staden ska erbjudas Trappan-samtal vid
behov.
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Tillgången till Trappan-samtal i staden är god, samtliga
stadsdelsförvaltningar kan erbjuda barn som har upplevt våld
Trappan-samtal.
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För att tidigt fånga upp de barn som upplever våld arbetar
stadsdelsförvaltningarna kontinuerligt med att informera om
anmälningsskyldigheten på förskolor, skolor och andra
verksamheter som träffar barn i vardagen.
Stadsdelsnämnderna och socialnämnden har i förslag till budget
för 2014 i uppdrag att implementera stadens program för
kvinnofrid och riktlinjer för arbete mot våld i nära relationer. I
detta arbete är barn en prioriterad målgrupp.

Ärendet
Anna-Klara Müntzing, Jonas Eklund, Stefan Nilsson och Ylva
Wahlström (alla MP) menar i en skrivelse att tillgången till
Trappan-samtal behöver säkerställas så att alla barn i staden får
tillgång till Trappan-samtal vid behov. De föreslår också att det
uppsökande arbete för att tidigt fånga upp barn som lever med
våld ska utvecklas och stärkas.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande
sociala frågor.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Tillgången till Trappan-samtal i staden är god, samtliga
stadsdelsförvaltningar kan erbjuda barn som har upplevt våld
Trappan-samtal. Trappan-samtal erbjuds till barn individuellt och
en förutsättning är att barnet inte fortsatt lever i en situation där
det finns våld eller risk för våld. Trappan-samtal är en insats
bland flera som erbjuds barn och familjer där det förekommer
våld.
För att upprätthålla kompetensen i staden har Kriscentrum för
kvinnor startat ett nätverk för de som använder Trappan.
Kriscentrum erbjuder Trappan till barn som visats där med sina
mammor.
Stadens program för kvinnofrid omfattar alla stadens
verksamheter och barn är en i sammanhanget prioriterad
målgrupp. Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för
stadsdelsförvaltningarnas arbete mot våld i nära relationer. Dessa
ska tillsammans med stadens program för kvinnofrid enligt
uppdrag i budget för 2014 implementeras i staden under det
kommande året.
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Stadsdelsförvaltningarna har ansvar för att sprida kunskap om
anmälningsskyldigheten i verksamheter som träffar barn och
föräldrar. I detta ingår spridandet av kunskaper om hur våld i
familjer kan synliggöras och vikten av att uppmärksamma barn
som upplever våld.
För att tidigt fånga upp de barn som upplever våld arbetar
stadsdelsförvaltningarna kontinuerligt med att informera om
anmälningsskyldigheten på förskolor, skolor och andra
verksamheter som träffar barn i vardagen.

Bilaga
Skrivelse ”Tillgång till Trappan-samtal för barn som upplevt
våld”
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