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Uppsala 
• " K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG 

Handläggare Datum Diarienummer 
Andreas Lindman 2014-10-01 NHO-2014-0198.33 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Yttrande angående motion av motion av Eva Christiernin och Marlene Burwick (båda 
S) om att lyfta kompetensen kring kvinnofrid, 
d nr KSN-2014-0778 

Förslag till beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att avge yttrande ti l l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag 

Ärendet 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över motion av Eva Christiernin och 
Marlene Burwick (båda S) om att lyfta kompetensen kring kvinnofrid. 
I motionen föreslås att ansvarig nämnd uppdras vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra 
en bred komptenssatsning bland kommunens biståndshandläggare. Motionärerna föreslår 
vidare att kommunfullmäktige ska uppdra til l ansvarig nämnd att utreda hur en framtida 
kompetensutveckling och kunskapsspridning kan organiseras inom området våld i nära 
relationer. 

För närvarande har nämnden för hälsa och omsorg (NHO) det samordnande ansvaret för våld 
i nära relationer. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-06-09 är det Socialnämnden som 
tilldelats samordningsansvaret från och med den 1 januari 2015. 

I förslag t i l l yttrande framförs att nämnden är positiv t i l l de förslag som föreslås i motionen. 
I svaret lyfts även de åtgärder som nämnden för hälsa och omsorg (NHO) vidtagit för att 
stärka kompetensen kring våld i nära relationer. 

Thomas Odin 
t.f. Direktör 
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Uppsala 
N Ä M N D E N FÖR H Ä L S A O C H O M S O R G 

Handläggare 
Andreas Lindman 

Datum 
2014-10-23 

Diarienummer 
NHO-2014-0198.33 

Kommunstyrelsen 

Yttrande angående motion av motion av Eva Christiernin och Marlene 
Burwick (båda S) om att lyfta kompetensen kring kvinnofrid, 
dnr KSN-2014-0778 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerat ärende. Nämnden framför följande 
synpunkter. 

2013 genomförde kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) i samarbete med kontoret för 
barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) en omfattande kartläggning bland kommunens 
myndighetsutövande enheter rörande våld i nära relationer. Kartläggningen visade på brister, 
dels saknades rutiner på samtliga enheter och dels synliggjordes ett tydligt behov av 
utbildningsinsatser. 

Motionärerna hänvisar t i l l kartläggningen och påtalar behovet av en bred kompetenssatsning 
bland kommunens biståndshandläggare. I motionen föreslås att ansvarig nämnd får i uppdrag 
att vidta nödvändiga åtgärder för att mögliggöra en komptenssatsning. Vidare föreslås att 
kommunfullmäktige ska ge ansvarig nämnd i uppdrag att utreda hur en framtida 
kompetensutveckling och kunskapsspridning kan organiseras inom området våld i nära 
relationer. 

För närvarande har nämnden för hälsa och omsorg (NHO) det samordnande ansvaret för våld 
i nära relationer. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-06-09 är det Socialnämnden som 
tilldelats samordningsansvaret från och med den 1 januari 2015. 

Nämnden för hälsa och omsorg delar motionärernas uppfattning om att det krävs en satsning 
för att lyfta kompetensen kring våld i nära relationer. I likhet med motionärerna ser nämnden 
också ett behov av att säkerställa den framtida kunskapsspridningen inom området. Nämnden 
är således positiv t i l l att ansvarig nämnd ges i uppdrag att vidta åtgärder för att höja 
kompetensen samt att utreda hur en framtida kunskapsspridning kan organiseras. 
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Utifrån sitt nuvarande samordningsansvar och utifrån ovan nämnda kartläggning har nämnden 
för hälsa och omsorg också vidtagit åtgärder i syfte att lyfta kompetensen inom området. Det 
är åtgärder som kan utgöra en grund för det framtida arbetet med att utveckla och sprida 
kunskap kring våld i nära relationer. 

Handböcker för kommunens myndighetsutövande enheter har arbetats fram. De innehåller 
grundläggande kunskap om våld i nära relationer samt rutiner kring exempelvis 
skyddsplaceringar och hantering av barn som upplevt/bevittnat våld. Handböckerna ska 
fungera som ett verktyg vid handläggning av ärenden med våldsproblematik samt bidra t i l l att 
ge konkret kunskap kring bland annat bemötande och särskilt sårbara grupper. Under 
november och december 2014 ska handböckerna implementeras på samtliga 
myndighetsenheter. 

Vidare har nämnden för hälsa och omsorg beviljats utvecklingsmedel från socialstyrelsen för 
att utveckla ett webbaserat utbildningsprogram. Ett utbildningsprogram via webben möjliggör 
en resurseffektiv kunskapsspridning bland anställda inom kommunen och det kan utgöra ett 
komplement t i l l traditionella utbildningssatsningar. Det underlättar introduktionen av 
nyanställda, då varje enhet ges möjlighet att ordna utbildningstillfällen och då utbildningar 
kan genomföras för enskilda medarbetare. Ett webbaserat utbildningsmaterial förbättrar också 
möjligheten t i l l återkommande utbildningar, vilket är nödvändigt då förändringar i lagtext och 
föreskrifter ställer krav på uppdaterad kunskap. Kontoret för hälsa vård och omsorg har inlett 
ett arbete med att undersöka förutsättningarna och arbetet med att utveckla ett webbaserat 
utbildningsprogram beräknas vara färdigt under våren 2015. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl 
Ordförande 

Annie Arkebäck Morén 
Sekreterare 
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Handläggare 
Hagström Ingela 

UPPSALA KOMMUN 
NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 
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bilaga j 

Datum Diarienummer 
2014-07-24 KSN-2014-0778 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Remiss: Motion av Eva Christiernin och Marlene Burwick (båda 
S) om att lyfta kompetensen kring kvinnofrid 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit till registrator, kommunledningskontoret, senast: 31 oktober 
2014 

Nämnden har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 
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UPPSALA KOMMUNSTYRELSE! 

Socialdemokraterna 
P R Å M T I D S P A R T I E T I U P P S A L A ink. m -06- 0 2 

Diarienr. j&N-^M-o-yj - s 
jAMIlll. 

Hräoöimuntullmaktige i Uppsala 

Uppsala 2014-05-26 

Motion till kommunfullmäktige 

Lyft kompetensen kring kvinnofrid 
Mäns våld mot Icvinnor är ett stort samhällsproblem. Världshälsoorganisationen, 
WHO, uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 30 och 60 procent av alla 
Icvinnor någon gång under sin livstid har utsatts for fysiska och/eller sexuella 
övergrepp. I en sammanställning av forskning från 2013 uppskattar organisationen 
att 35 procent av världens Icvinnor har utsatts for fysiskt eller sexuellt våld av en 
partner och/eller sexuellt våld av en annan person än en partner. Uppgifterna 
varierar något, men visar ändå problematikens stora omfattning. 

I en uppskattning från 2006 beräknar Socialstyrelsen att mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer varje år kostar samhället över tre miljarder kronor, en siffra som 
stiger med det dubbla eller mer om mäns övriga våld mot kvinnor, såsom olaga 
hot, stallcing och våldtäkt av okänd gärningsman inkluderas. 

Uppsala kommun har länge präglats av en samsyn när det gäller viljan att vara 
ledande inom arbetet med kvinnofrid. I skrivande stund pågår ett stort arbete inom 
ramen for Nämnden för hälsa och omsorg med att utveckla, klargöra och 
organisera hur ett mer heltäckande arbete inom detta område slca se ut framöver. 
Ett nyckelområde for att upptäcka och utreda våldsproblematiken är kunskap hos 
kommunens medarbetare. Som en del av detta projelct har kommunens 
lcvinnofridsssamordnare kartlagt kunskapsnivån hos kommunens 
biståndshandläggare. Resultatet visar på ett stort behov av kompetensutveckling: 

43 % av handläggarna inom IFO vuxen uppger att brister i 
handläggningen av våldsärenden beror på avsalcnad kunskap, en stor 
del (40 %) av handläggarna uppger också att de enbart har delvis 
kunskap för att upptäcka barns våldsutsatthet. Vidare uppger 36 % av 
handläggarna att de helt salcnar utbildning Icring våld i nära 
relationer. När det gäller våld och specifdca gruppers utsatthet har 63 
% uppgett att de helt salcnar utbildning. Bland handläggarna inom 
LSS. uppger 87 % att de önslcar eller behöver mer kunskap, 
Sammanfattningsvis önslcar majoriteten av de tillfrågade kontinuerlig 
utbildning inom området våld i nära relationer. 

På nationellt plan vidgas nu insatserna och formerna för att arbeta inom detta 
område. Den tidigare, snäva inramningen, kvinnofrid vidgas nu till att 
kommunernas arbete slca arbeta med hela familjen i fokus. Som exempel på detta 
kan nämnas att socialstyrelsen i nya direktiv kräver en samordning av hela 
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familjens situation. På så sätt utvecldas arbetet for kvinnofrid till ett arbete for 
familjefrid. 

Många kommuner har ett etablerat arbete for att söka och sprida Icunskap till 
medarbetare i nyclcelverlcsamheter. Exempelvis har Göteborgs kommun 
"kompetensspridare" vars uppgift är att sölca och sprida Icunskap till 
förskola/skola och socialtjänst. 

Vid innevarande mandatperiods hörjan genomfördes en utbildning Icring 
relationsvåld som rilctades till handläggare inom socialtjänsten. Ett problem i detta 
perspektiv är den stora omsättningen av medarbetare inom detta område, varför 
det är relevant att fundera Icring huruvida kommunen kan erbjuda någon form av 
introduktionsutbildning inom detta område. 

Vi socialdemokrater ser med oro på de stora brister som kommunens utredning 
har visat. Samtidigt är vi övertygade om att detta är en fråga där Uppsala kan 
bättre. 

Sammanfattningsvis syftar denna motion till att verka för att ett brett Icunslcapslyft 
Icring kvinnofrid hos socialtjänstens biståndshandläggare genomfors. Vi föreslår 
även att Uppsala kommun tar ytterligare ett kliv framåt när det gäller att 
säkerställa hur en framtida utveclding och spridning av kompetens inom detta 
område till flera verksamhetsområden kan organiseras. Med tanke på det rådande 
arbetet med en ny nämndorganisation finner vi det lämpligt att ställa uppdraget till 
"ansvarig nämnd", villcet förhoppningsvis är utrett när motionen behandlas av 
kommunfullmäktige. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att uppdra till ansvarig nämnd att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en 
kompetenssatsning Icring kvinno- och familjefridsftågor bland kommunens 
biståndshandläggare i enlighet med de intentioner som genomsyrar motionen. 

Att uppdra till ansvarig nämnd att utreda hur en framtida utveckling och spridning 
av kompetens Icring frågor som rör kvinno- och familjefrid till berörda 
verksamhetsområden i kommunen kan organiseras. 

Socialdemokraterna 

Eva Christiernin 
Ersättare i kommunfullmälctige (S) 
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