Interpellation angående om stödet till kvinnojourer
Charlotte Bossen (C) har skrivit en interpellation som har rubriken ”Stärk stödet till
kvinnojourer”. I interpellationen presenteras en rad frågor som har med kvinnofridsarbetet, våld i
nära relationer, stödet till kvinnojourer och arbetet mot hedersförtryck att göra.
Inledningsvis:
Malmös arbete mot våld i nära relationer och arbetet mot hedersvåld är prioriterat. Det är ett
stort samhällsproblem, våldet måste förebyggas och offren skyddas. Det är ett arbete som ska ske
inom socialtjänsten, men måste också genomsyra hela samhället, kanske speciellt inom skolan och
föreningslivet/idrottsrörelsen.
Precis som Charlotte Bossen och Centerpartiet skriver så är ett av huvudmålen att Malmö ska
vara en trygg och jämlik stad. Kvinnofridsarbetet och arbetet mot våld i nära relationer är
prioriterat. Det ska genomsyra hela stadens arbete.
Särskilt riktade uppdrag i budget om frågan har medfört ett ökat fokus de senaste åren. Arbetet
har utvecklats bland annat genom en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Malmö,
en förstärkning av Resursteam heder, kompetensutveckling till yrkesverksamma och genom
informationsinsatser till allmänheten. Malmö har också anslutit sig till ett samverkansnätverk med
andra kommuner för att skapa långsiktiga och trygga boenden. I samarbete med
grundskoleförvaltningen har arbetsmarknads- och socialnämnden stärkt förutsättningarna till bra
skolgång för barn under tiden de vistas på skyddat boende. Under våren genomfördes också en
dialog med kvinnojourerna för att tillsammans diskutera gemensamma utmaningar och lösningar.
Hur många kvinnor sökte skydd vid kvinnojourer i vår kommun förra året?
Under 2018 var 41 personer placerade hos de ideella kvinnojourerna genom socialtjänsten.
Dessutom placerades 83 kvinnor på det kommunala skyddade kvinno- och barnboendet samt 21
kvinnor över 18 år och 30 under 18 år på Boende heder. Några av dem på Boende heder har
placerats av annan kommun. 155 kvinnor placerades p g a hot och våld på Fribo. Aktualiserande
ärenden hos socialtjänsten med anledning av våld i nära relationer hos kvinnor över 18 år 2018
var 319 stycken samt 39 män. De flesta som är offer för våld i hemmet är i behov av boende,
men inte alla.
I Malmö finns ett flertal kvinnojourer. I de flesta Malmöfallen handlar det om korta placeringar
som föregår en mer permanent lösning. De ideella jourerna tar även emot kvinnor från andra
kommuner, när de inte kan vara kvar där. Då kan placeringarna bli längre.
Kommunala boenden:
Kriscentrum Malmö
Kriscentrum Malmö boende
Fribo – drivs i samverkan med Förenade Care
Kvinnojourer i Malmö:
Atim kvinno- och ungdomsjour
Femcenter
Malmö kvinnojour

Noomi
Trans och tjejjouren
Vilka insatser görs för att minska mäns våld mot kvinnor?
Staden arbetar brett med att hjälpa skyddsbehövande. Verksamheterna erbjuder såväl skyddat
boende, stöd och rådgivning samt kompetensutveckling av personal. Här följer några exempel:
Boende och skydd
Vad gäller akuta insatser handlar det ofta om att hitta en lösning för skydd och boende. Initialt
handlar det om korta placeringar på skyddade boenden antingen i kvinnojourer, egna skyddade
boenden eller andra lösningar. De kortare placeringarna föregår ofta en mer permanent långsiktig
boendelösning.
Stödverksamheter
Kriscentrum Malmö – samtalsmottagning
Koncept Karin
Familjerådgivning
Umgåsen – vid behov av övervakat umgänge t ex beroende på våld
Främjande
Informationsinsatser
Utbildningsinsatser
Vilka samarbeten är utvecklade för att säkra att tjejer inte utsätts för hedersförtryck i vår
kommun? Finns det några planer på ytterligare insatser för att trygga tjejer och kvinnors
trygghet i vår kommun?
Det pågår ett arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck som har intensifierats under de senaste
åren. Nämnvärt är till exempel hederskartläggningen som presenterades under hösten 2018 och
som skapat ett bra underlag till fortsatt arbete.
Resursteam Heder har blivit en permanent verksamhet med fler anställda. Det har inneburit att
teamet kunnat skala upp arbetet både med att stötta och hjälpa både utsatta och yrkesverksamma
samt hålla i utbildningar för olika verksamheter. I anslutningen till jul och sommarlov håller
förvaltningen i informationsinsatser riktade mot både skolor och fritidsgårdar.
I uppdrag för budget 2018 gavs ett uppdrag till arbetsmarknads och socialnämnden om att
fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Nämnden
behandlade ärendet 2019-02-05. Kommunstyrelsen kommer i juni månad att behandla ett ärende
med inriktningen för det fortsatta arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi behöver alltid fundera på hur vi kan arbeta både våldsförebyggande och främjande i alla de
verksamheter vi rår över. I arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck behöver
vi arbeta förebyggande och främjande. Här handlar det om jämställdhetsarbete, om barnrätt,
mänskliga rättigheter och allmänt våldsförebyggande arbete. Det rör alla stadens verksamheter.
Sedat Arif
Ordförande i arbetsmarknad och socialnämnden

