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Det har gjorts stora satsningar de senaste åren för att komma till bukt med det
våld och förtryck som präglar allt för många kvinnors och barns vardag. Under
2018 startade exempelvis Hägersten-Liljeholmens, Skärholmens och Älvsjös
stadsdelsförvaltningar ett gemensamt Relationsvåldscentrum (RVC) på
initiativ av den rödgrönrosa majoriteten vilket varit en mycket lyckad satsning.
Samtidigt gjordes en överenskommelse om ökat samarbete med stadsdelarnas
myndighetsutövning. Genom ökad tillgänglighet, ett mer utåtriktat och
uppsökande arbete och ett medvetet kvalitetsarbete når rätt insatser fler av de
som är i behov av dem.
Att fler nås av relevanta insatser leder i sin tur till ökade kostnader för öppna
insatser, placeringar i skyddat boende och ökade personalkostnader. Något
som kräver mer resurser till stadsdelsnämnderna.
Det finns en problematik när budgeten för våld i nära relation ligger inom
anslaget för individ- och familjeomsorg, vilket i praktiken innebär att stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn ställs mot stöd till barn, unga och deras familjer
samt insatser för vuxna missbrukare. Exempelvis beräknas Älvsjö-Hägerstens
individ- och familjeomsorg gå med ett underskott på 12 miljoner under 2021,
pengar som behöver hämtas hem någonstans ifrån. Detta skapar en pressad
arbetssituation på socialtjänsten, något som påverkar arbetsmiljön och riskerar
att påverka kvaliteten. De unga som är utsatta för våld innefattas inte av RVC
men även de behöver få det stöd och de insatser de har behov av.
Om vi ska vända trenden och säkerställa rätt insatser till de som är i behov av
stöd, såväl barn som vuxna, krävs att socialtjänstens medarbetare inte behöver
sätta utsatta individer mot varandra på grund av kostnadsskäl.
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Mot bakgrund av detta vill jag därför ställa följande frågor till
socialborgarrådet Jan Jönsson:
1. Hur planerar majoriteten att säkerställa att alla våldsutsatta får det
stödet de har behov av oberoende av stadsdelsnämndernas ekonomi?
Och anser ni att anslaget fortsatt bör falla under individ- och
familjeomsorgen?
2. Hur arbetar majoriteten med att förbättra arbetsvillkoren hos
socialtjänsten i staden i syfte att behålla kompetent personal och
minska personalomsättningen?
3. Hur planerar majroteten för att unga utsatta för våld, som idag inte nås
via RVC, får det stödet de har rätt till?
Stockholm den 8 november 2021

Maria Ljuslin (V)

