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§ 23
Genomför informationskampanj för att nå våldsutsatta i
karantän
-svar på skrivelse
SKHLM 2020/306

Beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
underlag om vilka fastighetsägare och aktörer som spridit
informationen om våld i nära relation under våren och om möjligt i
vilka fastigheter. Om möjligt är det också bra om förvaltningen kan
ge en bild av antalet hushåll som nåtts av informationen.
Sammanfattning av ärendet
S, V och Fi ser till följd av Covid-19 ett ökat behov av uppsökande
arbete och föreslår att förvaltningen utreder möjligheten att
genomföra en informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
och våldsutövare samt återkomma med förslag på ytterligare
åtgärder för att stärka skyddet och nå ut till våldsutsatta i hemmet.
Förslaget om att genomföra en informationskampanj bedöms vara
en effektiv och framgångsrik strategi för att nå våldsutsatta i
karantän. Förvaltningen bedömer att det pågår ett gediget arbete på
flera olika nivåer, genom flera olika kanaler och med flera olika
samhällsaktörer för att nå våldsutsatta och våldsutövare.
Förvaltningen bedömer därför att det i dagsläget inte föreligger
behov av ytterligare förstärkning.
Förslag till beslut
Vice ordförande Salar Rashid (S) anmäler för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, som
sitt ersättaryttrande, ett förslag till beslut enligt bilaga.
Ledamoten Tapani Juntunen (SD) anmäler att Sverigedemokraterna
ansluter sig till förslaget till beslut.
Ordförande Johan Kling (C) anmäler för stadsdelsnämnden följande
förslag till beslut:
"Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
underlag om vilka fastighetsägare och aktörer som spridit
informationen om våld i nära relation under våren och om möjligt i
vilka fastigheter. Om möjligt är det också bra om förvaltningen kan
ge en bild av antalet hushåll som nåtts av informationen."
Beslutsgång
Ordförande Johan Kling (C) yrkar på stadsdelsnämndens förslag till
beslut och hör bifall därtill.
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Bilaga
Förslag till beslut, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande.
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Bilaga, förslag till beslut Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ, som sitt ersättaryttrande
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Genomför informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän
Sissela Nordling Blanco (FI)
Salar Rashid m.fl. (S)
Anna Laine m.fl. (V)
Förslag till beslut:
Att uppdra förvaltningen att återkomma med svar på hur stor andel
av stadsdelens hushåll som beräknas ha nåtts av informationen i
fastigheters anslagstavlor, tvättstugor och portar samt vad urvalet
grundat sig på.
Vi vill tacka för förvaltningens svar. Vi är glada att både
stadsdelsförvaltningen och socialförvaltningen genomfört åtgärder
sedan vi lyfte frågan. Vi skulle dock vilja ha ett utförligare svar på
vilka insatser som gjorts lokalt. I svaret nämns olika kampanjer och
att affischer har satts upp hos polisen och i olika fastigheters
anslagstavlor, tvättstugor och portar. Vi är flera som inte har märkt
av dessa affischer i våra tvättstugor eller anslagstavlor och mot
bakgrund av det undrar vi hur stor andel av Skärholmens hushåll
som beräknas ha nåtts av den riktade informationen i sin bostad.
Om affischer endast satts upp i vissa fastigheter önskar vi veta vad
det beror på.

Handlingar i ärendet
 SKHLM 2020/306-3 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelsen.
 SKHLM 2020/306-1 Skrivelse; Genomför
informationskampanj för att nå våldsutsatta i karantän.
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