SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 332-1747/2009
SID 1 (3)
2009-09-17

STRATEGISKA STABEN

Handläggare: Anna Larsson
Telefon: 08-508 03 083

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Rädda relationsvåldscentrum
Remiss om skrivelse (2678) om att rädda relationvåldscentrum
Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig positiv till Ann-Margarethe Livhs
förslag om att denna verksamhet skall inrymmas i ordinarie budget. Förvaltningen
anser dock att verksamheten bör inrymmas inom socialtjänstförvaltningens
ansvarsområde istället för att delas mellan olika stadsdelar och kommuner.

Maria Häggblom

Ante Hemphälä

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef IoF

Sammanfattning
Till nämnden har inkommit en remiss från Ann-Margarethe Livh (v)
oppositionsborgarråd. Remiss om skrivelse (2678) om att rädda
relationvåldscentrum. Remissen syftar till att lyfta fram vikten av att denna
verksamhet skall inrymmas i ordinarie budget, då en fortsatt projektfinansiering är
en tydlig nedprioritering av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. AnnMargarethe Livh efterlyser också ett kristallklart politiskt budskap från
Stockholms stad till alla stadsdelsnämnder om att kvinnofridsarbetet är prioriterat
och ska fortsätta att utvecklas. Nämnden ställer sig positiv till detta förslag, med
inlägget att verksamheten bör inrymmas inom socialtjänstförvaltningens
ansvarsområde istället för att delas mellan olika stadsdelar och kommuner.
Ärendets beredning
Till nämnden har inkommit en remiss från Ann-Margarethe Livh (v)
oppositionsborgarråd. Remiss om skrivelse (2678) om att rädda
relationvåldscentrum.
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Remissen har besvarats av Strategiska staben inom Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd.
Ärendet
Under 2000-talet har 153 personer mördats av någon de haft en nära relation med,
i endast nio av dessa fall kände socialtjänsten till problemen enligt Aftonbladet
den 3 maj 2009. Ann-Margarethe Livh (v) oppositionsborgarråd vill därför
framhålla i ”Remiss om skrivelse (2678) om att rädda relationvåldscentrum” att
det är av stor vikt att samhället gör sitt yttersta för att stödja de som utsätts för
våld, så att de orkar anmäla och fullfölja anmälan så att den går till rättegång och
dom.
Stockholms stad har en verksamhet vid Relationsvåldscentrum (RVC) som
arbetar stödjande för utsatta kvinnor. Enligt projektplanen ska verksamheten
permanentas 2010 men inga beslut har fattats. Ann-Margarethe Livh påpekar att
det i rådande ansträngda ekonomiska läge finns stor oro för att socialtjänsten ska
tvingas prioritera myndighetsutövning framför rådgivnings- och stödverksamheter.
RVC som är lokaliserat hos Västerortspolisen är ett treårigt samverkansprojekt
mellan socialtjänst, landsting, polis, åklagare, kriminalvård och länsstyrelse. I
samverkan ingår kranskommunerna Solna, Sundbyberg och Ekerö, samt
stadsdelsförvaltningarna Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och
Bromma. Varje månad kommer ungefär 150 anmälningar om kvinnofridsärenden
in till polisen och att permanenta verksamheten skulle kosta varje socialtjänst
240 000 kronor per år. Lokalkostnaden bekostas av polisen.
Ann-Margarethe Livh framhåller att denna verksamhet skall inrymmas i ordinarie
budget, då en fortsatt projektfinansiering är en tydlig nedprioritering av arbetet
med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vidare påtalar Ann-Margarethe Livh
svårigheterna med att behålla den kompetenta personalgrupp som i dagsläget finns
vid fortsatta otrygga arbetsförhållanden.
Ann-Margarethe Livh efterlyser därmed med denna skrivelse ett kristallklart
politiskt budskap från Stockholms stad till alla stadsdelsnämnder om att
kvinnofridsarbetet är prioriterat och ska fortsätta att utvecklas. RVC är enligt AnnMargarethe Livh en unik verksamhet över myndighets- och kommungränser och
utgör därav ett bra exempel där samverkan har fungerat. RVC bör således kunna
stå modell för en liknande verksamhet i Söderort samt i centrala staden .
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Ann-Margarethe Livh föreslår att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i
uppdrag att i budgetdirektiven för 2010 års budget tydliggöra att
kvinnofridsarbetet är prioriterat och att tillräckliga resurser ska satsas på
utveckling av detta arbete.
Förvaltningens förslag till yttrande
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit del av Remiss om skrivelse (2678)
om att rädda relationvåldscentrum. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställer sig
positiv till Ann-Margarethe Livhs förslag om att denna verksamhet skall inrymmas
i ordinarie budget. Förvaltningen anser dock att verksamheten bör inrymmas inom
socialtjänstförvaltningens ansvarsområde istället för att delas mellan olika
stadsdelar och kommuner.
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