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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2021/587

§ 45 Motion: ”Att tillskapa en tjänst med
inriktning att motverka våld i nära
relation.” - Karolina Frick (V) m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Reservation mot beslutet
Olle Krabbe (V) anmäler att han avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga § 45.

Ärendebeskrivning
Karolina Frick (V) m.fl. föreslår att kommunen ska inrätta en tjänst med inriktning att
motverka våld i nära relationer.
Motionärerna anför i huvudsak följande: Tjänsten ska bidra med specialistkunskap,
utveckla existerande stödstrukturer, leda samverkan inom och utanför organisationen,
samt utveckla och driva det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer i kommunen.
Kommunen har samarbete med Kriscentrum i Mellersta Skåne, som erbjuder samtalsstöd
och med Kompetenscentrum i Malmö, som utbildar i ämnet, men detta bedöms inte vara
tillräckligt för att bedriva ett effektivt arbete inom området. Det blir nödvändigt att skjuta till
pengar, då tjänsten inte ska finansieras inom befintliga budgetramar.
Motionen remitterades till socialnämnden för inhämtande av synpunkter.
Socialnämnden beskriver i sitt yttrande hur Höörs kommun bedriver arbetet med att
motverka våld i nära relationer (VINR) och pekar på att arbetssättet bygger på samma
principer som arbetet med andra viktiga frågor. I yttrandet redogörs också för de
verksamheter som Höörs kommun ingår i grundat på gällande samverkansavtal.
Socialnämnden konstaterar flera fördelar med det befintliga arbetssättet.
Förbättringsområden inom det förebyggande arbetet har identifierats och här är
insatserna delvis redan pågående.
Sammanfattningsvis menar socialnämnden att det i dagsläget inte finns behov av det
föreslagna tjänstetillskottet. Nämnden ser istället andra behov än en samordnartjänst,
VINR, som mer angelägna för att bedriva ett hållbart socialt utrednings- och
behandlingsarbete.
Yrkanden
Olle Krabbe (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
Justerande

Utdragsbestyrkande
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föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 220122 tjänst motverka våld i nära relation.docx.pdf
2. Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04.docx.pdf - Dnr SN 2021/257
3. Socialnämnden 2021-12-16 (2021-12-16 SN §142).doc.pdf.pdf - Dnr SN 2021/257
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-09-14 (2021-09-14 KSAU §202).doc.pdf
5. Motion Att tillskapa en tjänst med inriktning att motverka våld i nära relation, Karolina
Frick, Olle Krabbe, Christel Lindqvist (V).pdf.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2022-02-01 (2022-02-01 KSAU §25).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

