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Skrivelse till Nämnden för hälsa och omsorg angående ärende 2.01 

På dagens dagordning finns infoimationsärendet Redovisning av pågående arbete med att ta fram 
modell för att motivera och behandla förövare. Rapporten visar bland annat på behov av att utbilda 
socialtjänsten i våldsprocesser och möjlighet att upptäcka våld, stärka det motiverande och 
upptäckande arbetet för att nå grupper som idag inte på eget bevåg söker hjälp. Det är positivt att 

• HVK tar ett större grepp på en fråga som engagerat NHO i flera år och vi anser även att fokus på 
våldsutövare som är föräldrar är en viktig prioritering i linje med barnperspektivet. 

Vi noterar även att utredningsarbetet tenderar att utvecklas i en riktning som kan bli svårt för 
nämnden att ställa sig bakom. Vi har ett tydligt uppdrag att uppnå ekonomi i balans. Det är ett stort 
och resurskrävande arbete att utveckla den här typen av verksamhet i vår egen organisation. Som 
nämndens ekonomiska situation ser ut både i år och i prognoserna för de kommande åren ser vi ett 
behov av att kontoret vid sidan av detta också ser över alternativa möjligheter att uppfylla behovet 
av professionell behandling av män som utövar våld i nära relationer. 

Vi vill att politiken i slutändan ges möjlighet att välja mellan flera alternativ både ur ett ekonomiskt 
och organisatoriskt perspektiv, inte bara ett förslag. 
För att använda utredningstiden så effektivt som möjligt och möjliggöra en bra beslutsprocess är det 
vilctigt att få olika ekonomisk ,̂ konsekvenser och perspelctiv. Vi kan tänlca oss att det kan gälla 

1 olika driftsformer: egen regi, upphandlingar, partnerslcap/samvérkansavtal etc. 

Det framkommer tydligt i rapporten att det här är ett område där vi har en skyldighet att agera. 
Detta måste även innefatta den tiden då utedningen pågår. Under hösten 2012 har nämnden haft ett 
avtal med MVU (Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala) om en tillfällig finansiering för 
att säkra tillgängligheten. Detta avtal gick ut vid årsskiftet 2012/2013. Då rapporten pekar på att 
utredningen kommer att pågå fram till sommar/höst 2013 ser vi ett behov av att säkerställa 
tillgängligheten fram till att utredningens slutgiltiga förslag presenteras. 

Vi föreslår därför att nämnden beslutar 

Att. ge kontoret i uppdrag att i det fortsatta arbetet med uttedning även presentera ett förslag med en 
samverkanslösning med MVU samt att belysa fler alternativ i enlighet med ovanstående skrivelse. 

Att ge kontoret i uppdrag att snarast presentera en tillfällig och finansierad lösning med MVU för 
att säkerställa tillgängligheten under den tid ufredningen pågår. 
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