INTERPELLATION

Stärkt arbete mot våld i nära relationer
Vi vill stärka stadens arbete mot våld i nära relationer, på Lidingö
uppger 18 procent av kvinnorna att de upplevt fysiskt eller sexuellt våld.
Under mandatperioden har staden sänkt sitt stöd till Kvinnojouren
Kerstin.
Var femte kvinna i Sverige har blivit utsatt för allvarligt sexuellt våld enligt
Nationellt Centrum för kvinnofrid. Det är en oacceptabel siffra. Centerpartiet vill
lyfta våld i nära relationer för att medvetenheten om problemet måste öka och
stadens arbete för att stötta utsatta kvinnor måste vara prioriterat.
2016 presenterades en undersökning av våld i nära relationer på Lidingö som
visade att 31 procent av kvinnorna upplevt någon typ av våld under sin livstid.
18 procent av kvinnorna har upplevt fysiskt eller sexuellt våld.
Kommunen har en viktig roll i att stötta dem som utsatts för våld i nära
relationer. Det finns flera delar, en tillgänglighet och kunskap hos stadens
handläggare, en möjlighet att hjälpa kvinnor som är i behov av skyddat boende
samt stödja civilsamhället och kvinnojourers arbete att både stödja de som är
utsatta men även arbeta våldsförebyggande i till exempel skolan. Ofta finns
medföljande barn som också behöver stöd och trygghet.
Under denna mandatperiod har stödet till kvinnojouren minskat och någon
långsiktig finansiering eller partnerskap finns inte.
Idag har Lidingö Stad inget eget skyddat boende. För att få tillgång till skyddat
boende köper man tjänsten i andra kommuner men vittnesmål och rapport från
Socialstyrelsen visar att kontrollen är bristfällig. Att kommunerna därmed inte
vet om kvinnorna i behov av skydd får de tjänster kommunen betalar för.
Jag vill fråga Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden:
1. Har staden planer på att inrätta ett skyddat boende på Lidingö?
2. Hur följer staden upp de skyddade boenden man köper av externa aktörer
i andra kommuner?
3. Hur ser staden till barnperspektivet när man använder sig av externa
skyddade boenden, t ex gällande sysselsättning för medföljande barn?
4. Hur kan staden öka sin stöttning av Kvinnojouren Kerstin?
5. Hur arbetar staden för att öka medvetenheten hos medborgarna om våld i
nära relationer?
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