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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Angående Moras arbete mot våld i nära relation
Den 17 januari 2019 publicerade IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, resultatet från 
ett regionalt projekt där man granskat 14 kommuners arbete med ärenden som berör 
vuxna som varit utsatta för våld i nära relation och barn som bevittnat våld. De områden 
som ingick i tillsynen var bland annat handläggning av ärenden, nämndernas planering, 
vilka insatser de erbjuder, vilken samverkan som bedrivits och nämndernas egen kontroll. 

Anledningen till granskningen var att IVO fått in ett flertal klagomål från hela landet. 

Resultatet av granskningen visar att  

• Mål för och kartläggning av arbetet med våldsutsatta saknas i flera kommuner. 

• Tretton av fjorton kommuner brister i arbetet med egenkontroll. 

• Nämndernas förhandsbedömningar och utredningar har varierande kvalitet och ett 
flertal uppvisar brister, till exempel har inte skyddsbedömningar genomförts eller 
dokumenterats vilket kan innebära att barns behov av akut stöd och skydd inte kommer 
fram. 

• Socialnämnderna känner inte alltid till skyldigheten att ge stöd och skydd till 
våldsutsatta personer från annan kommun. 

• Flera socialnämnder saknar tillräckligt med kompetent personal i förvalningen. 

Förutom alla frågor som IVOs granskning väcker när det gäller kommunernas arbete med 
personer utsatta för våld i nära relation finns sedan två år tillbaka en av riksdagen antagen 
Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den är långsiktig, 
10 år, och har som mål 

• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.  

• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och 
barn.  

• Effektivare brottsbekämpning.  

• Förbättrad kunskap och metodutveckling. 

För att genomföra strategin flyttas fokus från insatser när våldet har hänt till insatser som 
skall förebygga och motverka våldet. Förebyggande insatser, behandlande insatser och 
straffrättsliga insatser behöver samordnas i ett sammanhängande system som förutsätter 
analys och gemensam planering av insatser och resurser från många verksamheter inom 
kommunen – kommunens egna verksamheter, hälso-och sjukvården, polisen och 
civilsamhället. 

Att växa upp i en trygg miljö fri från våld och övergrepp är den bästa miljö vi kan ge våra 
barn. Att leva i en miljö där varje individ behandlas med respekt och utan våld tillhör våra 
mänskliga rättigheter.  
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I kommunens strategi Hållbara Mora står det som en riktlinje att ”Kommunen ska i sin 
verksamhet och i samarbete med andra arbeta för att våld i nära relationer ska upptäckas, 
synliggöras, förebyggas och åtgärdas.” 

Med anledning av detta har jag följande frågor 

1. Hur ser kommunens strategiska plan ut när det gäller arbete med våld i nära relation? 

2. Hur arbetar kommunens olika förvaltningar för att förverkliga målen i ”Strategi Hållbara 
Mora” och Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor? 

3. Vilken omfattning har våld i nära relation i kommunen? 

4. Har kommunen gjort någon ekonomisk utredning av vad våld i nära relation kostar i 
kommunen per år?  

5. Hur många barn i kommunen är utsatta för våld eller har bevittnat våld? 

6. Hur ser samarbetet mellan berörda verksamheter ut? 
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