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Interpellation 
 

Föreningen Unizon släppte förra veckan Kvinnobarometern 2021. En undersökning av 

kommuners arbete mot våld mot kvinnor. I varenda kommun i Sverige finns det män som 

hotar, misshandlar, våldtar och kränker kvinnor. I varenda kommun finns barn som 

tvingas bevittna våld och otrygghet. Barn som upplever våld beräknas vara fler än 

200 000 i Sverige. Unizon har för fjärde gången undersökt kommunernas arbete. Även 

om Sundbyberg gör mycket bra så kan vi bli bättre. 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och något vi måste agera 

kraftfullt mot. Sedan 2017 har Sverige en nationell strategi för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Sundbyberg är en stad som tar ansvar och har hög svansföring 

gällande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Men vi kan inte nöja oss med ganska bra. I 

rankingen hamnar Sundbyberg på plats 30, och det finns tydlig förbättringspotential i vårt 

arbete, främst kopplat till barnperspektivet.  

 

Att gå i skolan är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att ett barn som tvingats fly 

från sitt hem och bo i skyddat boende ska kunna rehabiliteras och må bättre. För många 

barn utgör skolan en trygg och stabil tillvaro som ger en känsla av normalitet, socialt 

sammanhang och skapar en trygg grund. Därför undrar vi hur staden säkerställer alla 

dessa barns rätt till skolgång.   

 

Sedan 2012 finns det efter en lagändring i föräldrabalken möjlighet för socialtjänsten att 

besluta om insatser även utan båda vårdnadshavarens samtycke. Barn har rätt till stöd, 

ändå kan vi i Kvinnofridsbarometern utläsa att Sundbyberg endas ger insatser om båda 

vårdnadshavarna godkänner. Kan vi med trygghet säga att detta inte strider mot barnets 

bästa och i sin tur Barnkonventionen? 
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Ytterligare undrar vi hur staden arbetar med utbildning och fortbildning av handläggare, 

medarbetare inom socialtjänsten och chefer har den utbildning och kunskap som krävs för 

att hantera detta arbete. Vilka rutiner finns på plats för att säkerställa en god lägsta 

kunskapsnivå så att de familjer som söker stöd hos staden får rätt och adekvat hjälp? 

Slutligen blir vi fundersamma när det i rapporten står att staden inte vet huruvida fler eller 

färre kvinnor sökt stöd hos staden under pandemin? Hur följer staden upp och analyserar 

de kontakter vi har med våldsutsatta kvinnor, och med de stödinsatser vi gör? Till sist 

eftersöker vi besked kring det IOP-avtal som ska upprättas med Kvinnojouren i 

Sundbyberg. 

 

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till Social- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande Marie Lundman Völker: 

 

- Hur samarbetar Social- och arbetsmarknadsförvaltningen med Barn- och 

utbildningsförvaltningen gällande skolgång för barn i skyddat boende?  

- Hur säkerställer vi att barn som upplevt våld mot närstående, trots avsaknad av 

båda vårdnadshavarnas godkännande, får stöd och beviljade insatser?  

- Vad menar staden med att vi inte vet huruvida fler eller färre kvinnor har sökt 

stöd hos kommunen under pandemin? 

- Hur arbetar staden med utbildning om mäns våld mot kvinnor för handläggare 

och chefer?  

- När förväntas staden har upprättat ett IOP-avtal med Kvinnojouren i 

Sundbyberg? 
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