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I veckan uppmärksammades att en Lex Sarah-anmälan gjorts på grund av att
en kvinna som utsatts för våld i nära relation i månader blev utan stöd och hjälp
från socialtjänsten i Umeå trots att hon periodvis varit rädd för sitt liv. Först när
hon själv åter sökte hjälp och ifrågasatte varför inget hade hänt upptäcktes att
hennes tidigare kontakt med handläggare inte hade lett till att ett ärende
upprättats.
I en diskussion på Kvinnojouren i Umeå uttryckte flera förvåning. Inte över
att kvinnan inte fått hjälp - utan över att en Lex Sarah-anmälan hade gjorts på
grund av detta. Kvinnojouren har åtskilliga gånger erfarit att socialtjänsten inte
erbjudit stöd och hjälp utan enbart uppmanat våldsutsatta kvinnor att kontakta
jouren, vilket är orimligt.
Frågan kring socialtjänstens våldskompetens har diskuterats flera gånger
inom IFN under det gångna året. En grundorsak till att kompetens gällande
mäns våld mot kvinnor saknas är att utbildning om sexualiserat våld och
därmed övergrepp i nära relationer oftast inte ingår alls ingår i landets
socionomutbildningar. Den vägledning kring våld i nära relationer som
nämnden antog i oktober 2015 ifrågasattes av oss ledamöter från Vänsterpartiet
som alltför vag på flera punkter, men den har ändå förtjänstfullt nog markerat
socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn samt försöker utveckla
hur det ansvaret bör förverkligas.

Därför frågar jag:

-

Hur sprids och implementeras den antagna vägledningen kring våld i
nära relationer så att uppgifter om våldsutsatthet tas på allvar och leder
till insatser inom socialtjänsten och inte enbart till att kvinnor hänvisas
till Kvinnojouren?

-

Vilken introduktion och utbildning ges nyanställda inom socialtjänsten i
Umeå för att de ska kunna arbeta så att de uppfyller socialtjänstlagens
krav och använder vägledningen kring våld i nära relationer?
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