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Kommunfullmäktige

Svar på Interpellation från Kristdemokraterna (KD) Stöd till brottsoffer
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2019, väckte Jan
Myléus - Kristdemokraterna (KD) följande interpellation.
”Trots det goda mål som Gävle kommun satt upp, att vara en kommun fri från
våld, så drabbas varje år människor i vår omgivning av grovt våld med dödlig
utgång. För de drabbades omgivning, deras nära och kära, blir aldrig vardagen
densamme igen. Kommunen har en utpekad uppgift att verka för att
brottsutsatta och deras närstående får stöd och hjälp. I Gävle kommunen finns
det dessutom olika organisationer och föreningar till förfogande för de
brottsutsatta där man kan erbjudas stöd, råd och hjälp.
Mina frågor till ansvarigt kommunalråd är:
 Hur arbetar Gävle kommun med att ge stöd till brottsutsatta och deras
närstående?
 På vilket sätt samarbetar Gävle kommun med de olika organisationer och
föreningar som finns kring detta arbete?
 På vilket sätt samarbetar Gävle kommun med andra myndigheter i detta
arbete?”
Jörgen Edsvik (S), Kommunalråd fick i uppdrag att besvara
interpellationen.

Som svar på interpellationen vill jag anföra följande
- Hur arbetar Gävle kommun med att ge stöd till brottsutsatta och deras
närstående?
Välfärd Gävle har utifrån socialtjänstlagen ett ansvar att ge människor som
lever i utsatta situationer stöd, råd och hjälp. I detta kommer de i kontakt med
bland annat brottsoffer som får stöd och hjälp enligt de uppdrag Välfärd Gävle
har. 2001 kompletterades socialtjänstlagen med en särskild bestämmelse om
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socialtjänstens ansvar för brottsoffer. Enligt denna bestämmelse bör
socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får
stöd och hjälp.
Barn och unga som misstänkts ha utsatts för misshandel / övergrepp får i
samband med en samordnad myndighetsinsats med rättsväsendet ett särskilt
omhändertagande i samband med barnförhör vid Barnahus Gävleborg. Under
detta år har också en särskild metod utarbetas där dessa barn med dess familj
får uppföljande stödinsatser, kallat ”Efter barnförhör-modellen” som
innefattar regelbundna och täta hembesök. Det har också upprättats en rutin
tillsammans med Region Gävleborg där alla barn och unga som varit på
Barnahus erbjuds bedömning för krisstöd.
Vuxna som utsatts för våld i nära relation har också fått utvidgat råd och stöd
via Öppenvårdsmottagningen våld i nära relation som startade sin verksamhet
2014. I deras uppdrag ligger att stödja även anhöriga till den brottsutsatte.
Under flera år har även Grinden haft grupper där barn som upplevt våld fått
möjlighet till stöd. Utöver stöd i form av behandling och rådgivning prioriteras
våldsutsatta som måste lämna sitt hem eller sin kommun att kunna få stöd i
form av skyddsplaceringar eller stöd att flytta till annan kommun.
- På vilket sätt samarbetar Gävle kommun med de olika organisationer och
föreningar som finns kring detta arbete?
Gävle kommun ger via Socialtjänst Gävle sedan flera år Brottsofferjouren och
Kvinnojouren Blåklockan föreningsbidrag och har i detta tecknat
samverkansavtal. Även för åren 2019-2020 kommer dessa bidrag utbetalas.
Brottsofferjouren riktar sig till alla kategorier av brottsoffer. Där finns en
heltidsanställd och flera olika frivilligarbetare som fungerar som
vittnesstödjare och/eller stödpersoner. Deras uppgifter är bland annat att
finnas med i domstolarna, ge utsatta och sårbara brottsoffer adekvat stöd och
hjälp. Deras mål är att ge målsäganden, vittnen och anhöriga stöd i hela
rättsprocessen.
Blåklockan riktar sig främst till kvinnor som utsätts för våld i nära relation. De
har en öppen verksamhet men också skyddat boende och jourlägenhet. Barn är
välkomna att bo med kvinnorna och verksamheten riktar även viss verksamhet
till dem.
- På vilket sätt samarbetar Gävle kommun med andra myndigheter i detta
arbete?
I alla ärenden/ insatser som blir aktuella vid Välfärd Gävle ska samarbete
upprättas med berörda myndigheter utifrån individens behov. Det finns flera
olika regelbundna samverkansstrukturer på både generell och mer
målgruppsspecifik nivå. För brottsoffer kan två samverkansstrukturer särskilt
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nämnas. Barn som utsätts / misstänks ha utsatts för misshandel och
övergrepp, samt personer som utsatts för våld i nära relation.
Barn- och unga som utsatts eller misstänks ha utsatts för misshandel /
övergrepp: I samband med arbetet kring Barnahus finns särskilda
samverkanöverenskommelser upprättade mellan berörda myndigheter;
Välfärd Gävle, Region Gävleborg, Polismyndigheten samt åklagarkammaren.
Dessa reglerar särskilt handhavandet vid polisanmälan och genomförandet av
förhör. Barnahus Gävleborg har också regelbundna möten med en arbetsgrupp
med medarbetare på en operativ nivå, samt en styrgrupp med chefer på
strategisk nivå. Barnahus Gävleborg är länsövergripande, samarbete sker alltså
mellan olika kommuner i länet.
Avseende denna målgrupp har Gävle kommun under 2018–2019 deltagit i ett
projekt ”Stöd och behandling” som leds av Stiftelsen Allmänna Barnhuset via
medel från Socialdepartementet. I detta projekt har den tidigare nämnda
stödmodellen ”Efter barnförhör” utarbetats, samt rutinerna med Region
Gävleborg kring krisstöd. Vi samarbetar här främst med Region Gävleborg;
Barn- och familjehälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin.
Gällande målgruppen våld i nära relation har det under flera år funnits en
samverkansgrupp vid namn Freda som leds av strateg från enheten för social
hållbarhet. I denna ingår flera olika aktörer, Välfärd Gävle, Utbildning Gävle,
Region Gävleborg, Polis, åklagare, Kvinnojouren Blåklockan/Vulcana,
Mansjouren Stickan samt brottsofferjouren. Syftet med denna
samverkansgrupp är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med
våldsutsatta i Gävle.
Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

Jörgen Edsvik (S)
Kommunalråd

