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§ 12
En portal för hjälp till våldsutsatta personer
Svar på skrivelse från S, MP och V

Dnr 2.6.1-760/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
I skrivelsen föreslås att staden bör ta fram en webbsida som kan
fungera som en användarvänlig portal eller anslagstavla, som ska
innehålla de insatser och de verksamheter som finns att tillgå med
anknytning till området våld i nära relationer.
Förvaltningen anser att det finns mycket information om våld i
nära relationer på stadens hemsida och webbplatsen har tekniska
funktioner som är svåra och kostsamma att åstadkomma på en
fristående webbportal. Stockholm.se har även en hög
användarvänlighet med anpassningar för personer med olika
funktionsnedsättningar. Kommunfullmäktige har av den
anledningen beslutat att servicewebben (stockholm.se) är den
digitala plattform som förvaltningarna ska använda, andra
webbsidor eller portaler ska inte byggas upp.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
20 november 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
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ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD), förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig
mot nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen ser över
hur det inom befintligt webbverktyg ska bli lättare att få
en överblick angående de olika organisationer och
verksamheter som finns för hjälp till våldsutsatta
personer.
2. Därutöver anförs följande.
Vi har förståelse för att webbplatsen ska ha ett brett och
fungerande sätt att söka. Också att användarvänligheten ska vara
särskilt anpassad för personer med olika funktionsnedsättningar.
Vi anser dock ändå att det finns skäl att utveckla sajten
ytterligare. Om servicewebben (stockholm.se) är den digitala
plattform som ska användas bör den göras mer användarvänlig på
det sätt som vi föreslår.
Om man i dagsläget g r in under ”stöd- och krisjourer” inns
listat: Socialjouren, Kriscentrum för barn och kvinnor,
Trygghetsjouren, Kruton och Ungdomsjouren. Det finns också en
lik med namn ”relaterade länkar” där em poster inns,
Nödnumret 112, BRIS, UMO, Röda korsets jourhavande kompis
och 1177.se.
Vi anser att det i den här uppräkningen också bör finnas en länk
till andra stödorganisationer för våldsutsatta. Hur man till
exempel hittar till q-jouren eller Somaya för den som inte känner
till att de finns är oklart. Ett alternativ är att vid sidan av övriga
ämnen göra en ytterligare ämneskategori som just tar sikte på
stöd för personer som utsatts för våld. I dagsläget är många
verksamheter alltför osynliga, vilket är olyckligt med tanke på
den viktiga funktion de har.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

