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Ärende: Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd
till våldsutsatta kvinnor(SOU 2006:65)
Remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss
från kommunstyrelsen angående ”Ärende: Att ta ansvar för sina insatser,
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU 2006:65)

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
Vik.verksamhetschef
Individ och familjeomsorg

Sammanfattning
I mars 2005 tillsatte regeringen en utredning som genomfört en översyn av
socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor i landet. Utredningens
betänkande har remitterats till ett antal kommuner för yttrande.
Utredningen konstaterar att det bl.a. finns oklarheter i lagstiftningen
rörande ansvaret för våldsutsatta kvinnor och ett antal brister i
socialtjänstens arbete med dessa frågor.
Utredningen identifierar några områden som kan behöva utvecklas
ytterligare. Bland annat behöver socialtjänstlagen förtydligas vad gäller
kap.5 11§, allmänna råd utarbetas som stöd för kommunerna, offentliga
statistiken inom området förbättras och bedömningsinstrument utvecklas
inom socialtjänsten samt en bättre samordning av insatser ske.
Förvaltningen anser att det är bra att insatser initieras på nationell nivå
som hjälper och stödjer kommunerna i arbetet med våldsutsatta kvinnor
och deras barn. Särskilt viktigt är att insatserna inom och mellan
kommunerna samordnas bättre.
_çñ=QVM=PVI=_Éë∏âë~ÇêÉëëW=cêáÇÜÉãëÖ~í~å=RU=
qÑåW=RMU=MU=MMMI=c~ñW=RMU=MU==MSM=
=

ABCDE
aåê=RMOJRMMJMS==
=
páÇ=O=ERF==

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom verksamhetsområdet Individ
och familj
Bakgrund
I mars 2005 tillsatte regeringen en utredning som genomfört en översyn av
socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Översynen syfte var att ta
fram förslag till hur socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och deras
barn bör vara utformat för att motsvara kommunernas ansvar samt till hur
stödet kan stärkas och förbättras.
Utredningens betänkande har remitterats till ett antal kommuner för
yttrande. I översynen konstaterades att det bl.a. finns oklarheter i
lagstiftningen rörande ansvaret för våldsutsatta kvinnor, att det ofta brister
kommunernas långsiktiga kvinnofridsarbete, att det brister i samordning
på olika samhällsplan vad gäller insatserna, att det finns brister vid
socialkontoren när det gäller ekonomiskt bistånd, att det oftast saknas
kommunala jourlägenheter och att för många kommuner förlitar sig för
mycket på de ideellt drivna kvinnojourerna.
Utredningen lyfter också fram särskilda grupper som inte
uppmärksammats tillräckligt av kommunerna: kvinnor med missbruk,
kvinnor med funktionshinder och kvinnor med utländsk bakgrund samt
barn som bevittnat våld i familjen.
Utredningen har också identifierat ett par utvecklingsområden som
behöver utvecklas ytterligare. Det handlar om att en samlad statistik
behöver utvecklas så att kommunerna kan planeras sina insatser bättre.
Det finns också behov av informationsmaterial om vilken hjälp och vilket
stöd en våldsutsatt kvinna kan erhålla. Extra viktigt är att det finns
informationsmaterial som vänder sig till de extra utsatta kvinnorna, de
med missbruk, funktionshinder och utländsk bakgrund.
Utredningen pekar, utifrån de brister som framkom i översynen, också ut
ett antal ”verktyg” att använda i arbetet ute i kommunerna. Man föreslår
en ändring av socialtjänstlagen. Det handlar om 5 kap 11§ som ska
förtydligas. Vidare föreslås att socialstyrelsen får till uppgift att utarbeta
ett s.k. allmänt råd där kommunerna kan hämta stöd för hur 5 kap.11 § ska
tillämpas.
Socialstyrelsen får också i uppdrag att utreda möjligheten att göra
socialtjänstens insatser till en del av den officiella statistiken.
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Kunskapsbaserade riktlinjer ska också utarbetas för att stödja det praktiska
arbetet på socialkontoren. Den kommunövergripande samordningen av
insatser ska också förbättras för att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar
för våldsutsatta kvinnor och deras barn och för att resurserna ska kunna
utnyttjas effektivt. Vidare ska tillsynen över socialtjänstens insatser
skärpas. Slutligen anser utredningen att s.k. dödsfallsutredningar bör göras
i de fall kvinnor avlider på grund av det våld de utsatts för så att brister i
det samhälleliga systemet kan identifieras och åtgärdas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Även om Stockholms stad och dess stadsdelar har arbetat ett flertal år med
att skaffa sig en organisation, beredskap och kompetens för att arbeta med
kvinnofridsfrågor är förvaltningen medveten om att så inte är fallet i alla
landets socialtjänstverksamheter och kommuner. Förvaltningen anser
därför att utredningens förslag är bra, dvs. att insatser behöver initieras
nationellt för att skapa en övergripande struktur för arbete och likvärdig
kompetensnivå samt att ansvaret för detta problemområde förtydligas är
bra.
När det gäller utredningens förslag till lagändring i 5 kap. 11 § SOL anser
förvaltningen att det är nödvändigt för att tydliggöra ansvaret, strukturera
arbetet i akuta, långsiktiga och förebyggande insatser/arbete och inte minst
att ansvaret för barnen lyfts fram.
Det är även nödvändigt att kommunerna för likvärdig statistik inom detta
område, inte minst för att kunna planera verksamhet och kostnader och
göra uppföljningar. Polisen har självfallet statistik och de polisdistrikt
som har familjevåldsgrupper har mycket kunskap, dock redovisas inte hur
många barn som berörs.
När det gäller utredningens förslag om att utveckla ett gemensamt
bedömningsinstrument inom socialtjänsten är det bra. Emellertid är frågan
om det behövs utvecklas ett nytt sådant eftersom det redan idag finns olika
instrument inom socialtjänsten som används i arbetet med att utreda och
göra behovsbedömningar för olika grupper. Man borde först se över om
dessa kan utvecklas och kompletteras så de blir användbara även när det
gäller våldsutsatta kvinnor och deras barn. Emellertid anser förvaltningen
att det sannolikt krävs ett särskilt utvecklat bedömningsinstrument när det
gäller utreda de specifika behov som våldsutsatta kvinnor med
funktionshinder har.
Förslaget med att införa s.k. kunskapsbaserade riktlinjer för arbetet med
denna målgrupp i syfte att utveckla en mer evidensbaserad praktik är
enligt förvaltningen också nödvändigt. Samtliga områden inom
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socialtjänsten rör ju sig i den riktningen och höjer professionaliseringen i
arbetet.
I utredningen talas om vikten av samordning av insatser för våldsutsatta
kvinnor och deras barn. Samordning och samarbete måste ske på olika
plan. Ett exempel är förvaltningen projekt tillsammans med Norrmalm och
Östermalm sdf:ar i vilket de prövat nya vägar i ett samarbete ihop med
polisen under åren 2004-2005. Två socialsekreterare placerades hos
polisen för att fånga upp alla våldsutsatta kvinnor med barn. I projektet
ingick också barn som misstänktes vara utsatta för brott.
Socialsekreterarna kunde träffa kvinnorna direkt efter anmälan eller förhör
och omgående ge kvinnorna information om vilken hjälp de kunde få.
Kvinnorna var ofta oroliga för vad deras barn hade sett/hört. Kvinnorna
var också ofta rädda för att ta kontakt för de var oklara över vad det
betydde. I flera fall betydde det mycket att kvinnan orkade bryta upp när
hon kände att det fanns stöd. Det handlade om att fånga upp kvinnan i den
akuta krisen och samtidigt ge barnet stöd. Det fanns beredskap för att ge
barnen krissamtal enligt ”Trappanmodellen”. Stadsdelarna fick under
denna tid betydligt flera ärenden framför allt för att polisen tidigare inte
vidarebefordrat rapporter från lägenhetsbråk etc.
Projektet utvecklades till Stockholms första Barncentrum som sedermera
övertogs av stadens centrala förvaltning. Tyvärr förändrades verksamheten
i samband med detta såtillvida att insatser för barn som bevittnat våld inte
ingår i verksamheten.
Detta var ett exempel på samordning lokalt mellan olika kommundelar och
Förvaltningen anser också att det behövs insatser på den regionala
nivån.För att få ett effektivt kunskapssamlande, adekvat stöd till de olika
kvinnorna och utveckla arbetsmetoder tror vi att det krävs någon form av
regionalisering av team som snabbt kan ställa upp för dessa kvinnor. Vi vet
att det är viktigt att fånga upp kvinnorna i den akuta krisen – det
effektiviserar arbetet och avlastar och hjälper även barnen. Teamet bör ha
en nära kontakt med de stadsdelar/kommuner den servar och bör också ha
till uppgift att föra ut kunskap i de olika verksamheterna som berörs. Alla
ska ha kunskapen och känna igen signaler men vi tror inte att det blir lika
effektivt om alla ska arbeta med det då det är mycket som ska hanteras i
det akuta skedet. Däremot bör det långsiktiga arbetet ske på stadsdelarna.
Avslutningsvis, en bra och effektiv samverkan inom kommunerna, mellan
kommunerna och mellan kommuner och andra myndigheter,
organisationer och föreningar när det gäller att stödja våldsutsatta kvinnor
och deras barn är således nödvändig för att utveckla kompetens och
likvärdiga insatser i landet. Effektivt resursutnyttjande är
kostnadsdämpande, dock vill förvaltningen framhålla att oavsett hur bra
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samverkan är måste frågan om resurstilldelning också övervägas, höjd
ambitionsnivå och ökat ansvar genererar ökade kostnader.
____________
Bilaga
Remiss från kommunstsyrelsen

