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Svar på interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om
arbetet för våldsutsatta kvinnor
Raymond Wigg (mp) har ställt följande frågor om arbetet för våldsutsatta
kvinnor.
1. Hur går arbetet med att genomföra handlingsprogrammet
Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor?
2. När kommer rapporten till landstingsstyrelsen om det arbete som
nämnder och styrelser gjort och planerar?
3. Har landstingsrådet för avsikt att utifrån dagens situation, som
fortfarande inte verkar förbättras, för avsikt att ta ytterligare initiativ i denna
fråga?
Som svar vill jag anföra följande:
En arbetsgrupp representanter från HSN-förvaltningen, Forum och CeFam
tillsattes i juni 2006. Insatserna som arbetsgruppen svarade för var
inledningsvis att sprida kännedom om handlingsprogrammet om
våldsutsatta kvinnor innehåll till alla verksamheter som finansieras av
landstinget. Arbetsgruppen har också beskrivit en stödfunktions innehåll
som skall ge förutsättningar för genomförande av övriga insatser som
beslutades av landstingfullmäktige i samband med att handlingsprogrammet
antogs. Gruppen har också tagit fram en mall för lokalt handlingsprogram.
Arbetsgruppen avslutade sitt arbete i november 2006.
En central stödfunktion i form av en befattning har skapats. Den är under
tillsättning vid Forum och arbetet pågår med att utveckla stödet till
primärvården. Den centrala stödfunktionen ska lämna en årlig redovisning
till Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). Budgeten för stödfunktionen är
1 Mkr per år. På uppdrag av LSF ska stödfunktionen bidra med sakkunskap
och i övrigt det stöd som landstingets nämnder och styrelser behöver inom
uppdragets område under år 2007.
Arbete pågår med att genom den centrala stödfunktionen som placerats
inom Forum arrangera utbildning, ge stöd för att ta fram lokala
handlingsprogram och genomföra uppföljningar och utvärderingar samt att
bilda nätverk inom de landstingsfinansierade verksamheter som bedriver
befolkningsinriktad service på alla områden.
I samtliga avtal för verksamheter som drivs på uppdrag av Stockholms läns
landsting ska finnas hänvisning till aktuella styrdokument som
verksamheten har att följa. Handlingsprogrammet för omhändertagande av
våldsutsatta kvinnor är ett sådant styrdokument.
Att dokumenten följs bevakas genom uppföljning av avtal. HSNförvaltningen följer upp detta med vårdgivarna. Det rör
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husläkarmottagningar/vårdcentraler, äldremottagningar, mödra- och
barnhälsovård, ungdomsmottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar,
kvinnokliniker och akutmottagningar samt ambulanssjukvården.
HSN-förvaltningen ska tillsammans med Forum ta fram krav som kan
ställas i avtal samt uppföljningsbara indikatorer inom detta område. Samma
krav ska även övriga beställare i landstinget ställa i avtal med sina
leverantörer.
Arbetet pågår således att genomföra handlingsprogrammet. En första
årsrapport kommer att lämnas efter utgången av år 2007. Jag tycker att vi
ska avvakta den första årsrapporten innan vi beslutar om eventuellt
ytterligare åtgärder inom detta område.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Birgitta Rydberg

