Solna 1 mars 2022

V: Anta en nollvision mot våld i nära relation
På kommunfullmäktige 28 februari lämnade Vänsterpartiet in en motion om att
anta en nollvision mot våld i nära relation. Nollvisionen innebär att alla
kommunala verksamheter får ett ansvar att agera vid oro om att våld drabbar
egna personalen eller kommuninvånare man möter. Vänsterpartiet vill också att
all stadens personal ska utbildas i att förebygga och uppmärksamma våld och
att cheferna ska ges kompetens att stötta och agera vid misstanke om
våldsutsatta medarbetare.
”En nollvision lägger grunden för en sammanhållen kedja för de våldsutsatta. Den
som blir utsatt för våld ska veta att oavsett vem man vänder sig till i Solna stad så
kan de hjälpa en vidare. Socialnämnden och civilsamhället gör fantastiska insatser
redan idag, men ändå faller vissa mellan stolarna. Därför behöver alla som arbetar i
stadens verksamheter ha den här kompetensen” säger Sandra Lindström,
oppositionsråd för Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet har i flera år avsatt mer pengar till Agera kvinnojour i sin skuggbudget,
men vill se att fler aktörer tar på sig ansvaret för arbetet mot våld i nära relation.
Bland annat vill man ge Socialnämnden i uppdrag att samverka med både
Signalisten och de privata fastighetsägarna för att få fram fler långsiktiga
boendelösningar för våldsutsatta.
”Vi vet att svårigheten att skaffa bostad avskräcker många från att överhuvudtaget ta
första steget att lämna, särskilt om det finns barn med i bilden. Vi har ett ansvar som
samhälle att se till att det finns trygga bostäder för våldsutsatta kvinnor och barn”
säger Leif Åsbrink López, ledamot i Socialnämnden för Vänsterpartiet.
Sandra Lindström lyfter att många kvinnor ofta har sökt hjälp flera gånger, vilket ger
skäl att misstänka att skyddsnätet inte alltid fångar upp våldsutsatta kvinnor.
Vänsterpartiet ger därför Socialnämnden i uppdrag att se över samverkan med
civilsamhället så att fler våldsutsatta nås.
Göteborg, Uppsala och Härnösand har redan antagit nollvisioner mot våld i nära
relation.
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