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Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Nämnden för hälsa och omsorg (NHÖ) har antagit en konkurrensplan för 2012-2014 som beskriver hur nämndens mål om att 75% av nämndens verksamhet ska vara utsatt för konkurrens
år 2015 ska uppnås.
Till de områden som nämnden ännu inte tagit
ställning tillhör behandling av män som utövat
våld i nära relationer. Motiveringen är enligt
NHO att det är "oklart om behov finns som motiverar en ny upphandling".
NHO hade fram till i höstas ett avtal med en utförare som endast hade kontakt med sex män
under de två år uppdraget gällde. Av det drar
nämnden slutsatsen att det är tveksamt om det
finns behov av behandlingsinsatser för män som
utövat våld i nära relationer.
Ett samtal med föreningen Mansmottagningen
mot våld (MVU) ger informationen att de hade
900 samtalstimmar förra året. Sammanlagt hade
de kontakt och samtalsbehandling med 90 personer, varav två tredjedelar var föräldrar. Det innebär att 140-160 barn bedöms beröras av verksamheten genom att deras föräldrar får hjälp och
behandling för sitt våldsutövande.
Trots att det arbete MVU utför påpekades av
Miljöpartiet vid nämndens behandling av konkurrensplanen, valde alliansen att stå fast vid att
beskriva behovet av behandling av män som utövar våld som "oklart".
Utöver ett verksamhetsbidrag till Mansmottagningen mot våld på cirka 200 000 kronor, har
Nämnden för hälsa och omsorg ingen verksamhet
för professionell behandling av män som utövar
våld i nära relationer, vare sig i upphandlad eller
egen regi.
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är
därför

26 NOV 2012

Tycker du att det är korrekt att basera bedömningen av behovet av behandling av män som utövar
våld i nära relationer på statistiken från utföraren
som bedrev behandling på uppdrag av NHO?
Tycker du att det är ”oklart” huruvida det finns
behov av behandling av män som utövar våld i nära
relationer?
På vilket sätt arbetar ni med att uppfylla målet i
IVE att män som utövar våld ska erbjudas behandling?
Uppsala den 15 mars 2012
Malena Ranch
Svar på interpellation
Mäns våld och hot mot kvinnor är ett mycket allvarligt samhällsproblem och en kränkning av de
mänskliga rättigheterna. För att minska problemen
behöver vi fokusera på orsakerna till att män misshandlar, hotar eller trakasserar kvinnor i nära relationer – något som orsakar otrygghet, lidande och
ibland till och med får dödlig utgång. Vi behöver
effektiva behandlingsformer för att få stopp på
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relationer.
Under de senaste två åren har NHO (nämn-den för
hälsa och omsorg, tidigare nämnden för vuxna med
funktionshinder) i samverkan med Äldrenämnden,
Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämn-den för
unga utrett och startat upp resurscentrumet
Nexus. Genom Nexus har möjligheterna att ge alla
människor som utsatts för våld och hot ett bättre
och mer heltäckande stöd ökat. Nexus ska också
tillvarata erfarenheter och bidra med kunskapsöverföring. Nexus har en mottagnings- och rådgivningsdel, ett samråd för samordningsdel och ett
skyddat boende.
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har som
interpellanten påpekar haft en upphandlad verksamhet och avtal om enskilda samtal med män som
hotat eller misshandlat. Avtalet gick ut under halvårsskiftet 2011 och hade en mycket låg frekvens av
enskilda samtal. Här behöver alla aktörer bättre
tillgodose att de män som utövar våld också söker
hjälp och stöd. Det finns behov av en behandling
för män som utövar våld i nära relationer, men hur
behandlingen ska utformas behöver vi bättre information om för att säkerställa effektiva insatser.
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Idag hänvisas personer som söker stöd och hjälp
för att de utövar våld eller hot mot närstående till
mottagningen mot våld i nära relationer (MVU).
Det finns inga indikationer på att personer som
söker stöd och behandling inte får professionell
hjälp via mottagningen. Mottagningen mot våld i
nära relationer utför ett viktigt arbete och får därför
fortsatt ekonomiskt stöd av nämnden.
NHO ser våld i nära relationer som ett allvarligt
samhällsproblem och har därför i februari 2012
gett kontoret i uppdrag att utreda behov och utformning av det viktiga våldsförebyggande arbetet
i kommunen. Under hösten 2012 kommer NHO att
få ta ställning till ett nytt förslag på hur arbetet kan
utvecklas vidare. Förslaget kommer att utformas
tillsammans med berörda aktörer, universitetet och
de befintliga verksamheterna. Vi arbetar med att
Uppsala ska vara ledande i kvinnofridsfrågor –
behandling av personer som utövar våld är en
mycket viktig del av detta. Det finns idag stöd och
behandling för de personer som eftersöker det, men
vi behöver bli bättre på att säkerställa att de som
behöver hjälp också söker stöd och genomgår behandling med bevisad effekt.
Stig Rådahl (M)
Ordf. NHO

