Motion
Kommunfullmäktige

Stärk efterprocessen för kvinnor och barn som lämnar skyddade boenden
I en serie samtal som Forum för demokrati och mänskliga rättigheter fört under våren 2021 med
personer med erfarenhet avseende utsatthet i nära relation, har det framkommit att det saknas
rutiner för att stödja de utsatta kvinnor och barn som lämnar ett skyddat boende.

Plötsligt får personer som haft ett begränsat liv i ett skyddat boende kastas ut i samhället utan något
som helst stöd, med hotet av de tidigare förövarna fortfarande överhängande. Denna efterprocess
har upplevts som mycket smärtsam av många utsatta kvinnor och barn och det har uppstått en
uppfattning i vissa fall att ingen skulle lämnat våldsutövaren om man hade vetat om de brister som
finns i det stöd som socialtjänsten erbjuder.

Det är viktigt att kvinnor som är utsatta för våld kan vara förvissade om att det finns stöd från
samhället om de skulle välja att lämna dessa destruktiva förhållanden. Därför är det viktigt att även
stärka processen efter att kvinnor och barn lämnat skyddade boenden.

Idag har socialtjänsten i Malmö inte någon strategi eller rutiner omkring denna efterprocess. Det är
uppenbart att denna del av stödet där de utsatta kvinnorna och barnen ska komma igång med sitt liv,
som blivit förstörd av våldsverkare, är bristfälligt och behöver stärkas.

Det måste finnas ett mer sammanhållet arbete omkring efterprocessen så utsatta kvinnor och barn,
som behöver stöd, inte skickas till olika instanser.
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Det finns många områden där socialtjänsten inte bär ett ansvar, bland annat stöd till illegala
migranter och ren bostadsförmedling till personer som inte har råd att bo i Malmö. Men när det
gäller kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer anser Sverigedemokraterna att socialtjänsten
har ett helhetsansvar och kan inte avsäga sig detta ansvar genom att hänvisa utsatta kvinnor till en
annan myndighet. Utan här har socialtjänsten ansvaret tills dessa utsatta kvinnor kommer igång med
sina liv igen.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:
-

Att uppdra arbetsmarknads- och socialnämnden att ta fram en sammanhängande process för
att stödja personer som har lämnat skyddade boenden.

_______________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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