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FRAMTIDSPARTIET
Interpellation till välfärdsnämndens ordförande

Hjälp till utsatta kvinnor.

Under den pägäende pandemin har väldet mot kvinnor ökat. Dà behöver kommunens insatser för
att hjälpa utsatta kvinnor stärkas. Vi har tidigare använt oss av Frideborg. Vilket vi uppfattar att vi
fortfarande gör. Vi har ocksá en egen föraltning som arbetar med frägan.

Vi tycker att frägan om hjälp till utsatta kvinnor är viktig och vill därför ställa följande frägor till

välfärdsnämndens ordförande:

Har antalet hjälpsökande hos Frideborg ökat eller minskat de senaste tv~ ären?
Vad skiljer förvaltningens egna arbete med utsatta kvinnor mot Frideborgs arbetssätt?
Uppfattar ordförande att de avsatta ekonomiska medlen räcker för att finansiera behoven?
Hur när vi de barn som lever i familjer där väld förekommer?

?a'fac.r
Ulla-Karin Johansson

Socialdemokraterna
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Svar på interpellation angående hjälp till utsatta kvinnor
Ulla-Karin Johansson (S) har i interpellation som inkom den 6 maj 2021 ställt följande
frågor till välfärdsnämndens ordförande:
• Har antalet hjälpsökande hos Frideborg ökat eller minskat de senaste två åren?
• Vad skiljer förvaltningens egna arbete med utsatta kvinnor mot Frideborgs arbetssätt?
• Uppfattar ordförande att de avsatta ekonomiska medlen räcker för att finansiera
behoven?
• Hur når vi de barn som lever i familjer där väld förekommer?
Kommunfullmäktige medgav att interpellationen får ställas i § 105/2021.
Svar
Har antalet hjälpsökande hos Frideborg ökat eller minskat de senaste två åren?
I Frideborgs verksamhetsberättelse går att utläsa att Frideborg under 2020 hade kontinuerliga samtal med sex kvinnor från Härryda kommun. För 2019 finns inga siffror att
tillgå.
Antal placeringar i skyddat boende från Härryda totalt sett har marginellt minskat från
2019 med 40 placeringar till 36 stycken 2020. Av dessa placeringar gjordes 2019 sex
stycken på Frideborg och 2020 fem stycken.
Vid varje skyddsplacering gör kommunens relationsvåldshandläggare noggranna bedömningar för att avgöra var den utsattes behov av stöd och skydd bäst kan tillgodoses.
Faktorer såsom bland annat var förövarens nätverk finns, risker för grovt/dödligt våld
och den utsattes behov av stöd från personal på skyddsboendet tas i beaktande. I de fall
där den utsatte bedöms kunna fortsatt bo i regionen, har behov som matchar vad Frideborg kan erbjuda och Frideborg har en ledig plats, så används de.
Vad skiljer förvaltningens egna arbete med utsatta kvinnor mot Frideborgs arbetssätt?
Förvaltningen arbetar med personer utsatta för och som utsätter andra för våld på flera
nivåer. Ett viktigt arbete är det förebyggande där två våldspreventiva projekt drivs, det
ena inom sektorn för socialtjänst och det andra inom sektorn för utbildning, kultur och
fritid. Båda projekten är riktade mot skolungdomar. Det finns en nära samverkan mellan de två sektorerna i syfte om att fånga upp utsatta. För personer som redan blivit utsatta för eller utsatt annan för våld i nära relation finns stöd och hjälp att få i form av
bland annat skyddsboende, stödsamtal och andra stödinsatser. Det bedrivs även ett in-
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formativt arbete för att på olika sätt uppmärksamma frågan hos kommuninvånare och
medarbetare inom kommunen.
Frideborg är ett viktigt komplement till kommunens egna arbete, då de i form av en
ideell förening har möjlighet att nå utsatta kvinnor som inte i första hand vill vända sig
till kommunen. De har sedan en uppgift att för de kvinnor i behov av stöd som inte Frideborg kan besluta om, exempelvis skyddat boende, vara en länk till kommunens relationsvåldshandläggare.
Uppfattar ordförande att de avsatta ekonomiska medlen räcker för att finansiera behoven?
Frideborg har ansökt om 450 000 kr i verksamhetsbidrag för 2021. Förslaget från förvaltningen är att Frideborg beviljas 150 000 med hänvisning till att Frideborg bedriver
en om än betydelsefull, relativt liten verksamhet i Härryda kommun i dagsläget, samt
att kommunen själv arbetar intensivt med frågan.
Förvaltningen har också föreslagit välfärdsnämnden att ge i uppdrag att undersöka möjligheterna till att ingå ett Idéburet offentligt partnerskap, ett så kallat IOP-avtal med
Frideborg, där även den årliga summan kan komma att justeras. Riksdagen och myndigheter såsom SKR och jämställdhetsmyndigheten signalerar om risker att relationsvåldet ökar under pandemin. Förvaltningen tar med sig dessa signaler och lyfter in de
överväganden i kommande budgetarbete.
Hur når vi de barn som lever i familjer där våld förekommer?
Verksamhetschefer i samverkan, (s.k. VIS-grupp) leder det övergripande arbetet med
samverkan mellan skola och socialtjänst. I verksamheterna arbetar elevhälsa, skola,
fältassistenter, föräldracentraler, SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid), barnavårdscentralerna med flera aktivt med frågan. Sektorn för socialtjänst har skyldighet att
informera om anmälningsplikten vilken innebär att personal i verksamheterna har en
skyldighet att göra en orosanmälan om ett barn misstänks fara illa. I de fall ärenden
aktualiseras i verksamheten av relationsvåldshandläggare, och barn finns i hemmet,
görs alltid en orosanmälan för att säkerställa att barnet får det stöd hen behöver. I de
ärenden var det uppdagas att ett barn lever i en familj där våld förekommer finns stöd
och insatser via familjestödsenheten genom bland annat familjetrappan som är en arbetsmetod.

Maria Kornevik Jakobsson
Ordförande välfärdsnämnden
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