
Medborgarförslag

Här kommer et viktgt, kanske tll och med för några barn livsavgörande, medborgarförslag!

Jag vill öka kunskapen hos alla kommuninvånare och de som jobbar i vår kommun inom våld i nära relaton 

mot barn.

Idag är det många barn som far illa pga våld i nära relaton.

VÅLDET KAN STOPPAS!

Om du har kunskap om hur våldet kan se ut, hur det utövas och hur det påverkar de utsata så har du bätre 

förutsätningar at hjälpa dessa barn.

Ofa beror okunskap på at man inte vet at man kan hjälpa, at man inte har td at få utbildning eller inte vet 

vart man ska vända sig för at få kunskap.

Det är lät at få kunskap! Det är dessutom grats! 

Idag har kommunerna det ytersta ansvaret för at säkerställa varje persons tllgång tll stöd och hjälp vid 

utsathet för brot. Socialnämnden ansvarar för at stödja och hjälpa kvinnor som utsats för våld och 

övergrepp av närstående samt barn som utsats för eller bevitnat våld av eller mot närstående, vilket 

tydliggörs i 5 kap 11 § socialtjänstlagen (2001:453).

Regeringen har avsat många miljoner för at höja kompetensen inom just deta område efersom det är et 

stort samhällsproblem idag över hela världen. Regeringen har dessutom get uppdrag tll olika aktörer för at 

just höja kompetensen inom våld i nära relatoner i vissa särskilda yrkesgrupper som t.ex. socialtjänsten, 

hälso- och sjukvård med fera.

Det har gåt ut fera pressmeddelanden under 2020.

Den 23 mars publicerade arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet at regeringen stärker 

arbetet mot våld i nära relaton och hedersrelaterat våld och förtryck. Inga barn och kvinnor ska utsätas för 

våld av närstående. 

Samhället kan och ska göra mer för at förhindra deta.

Socialstyrelsen får i uppdrag at under 2020-2022 fördela medel för at utveckla socialtjänstens och hälso- och

sjukvårdens arbete mot bland annat våld i nära relatoner och sexuellt våld.

Den 2 sept publicerades et annat pressmeddelande. Regeringen har fatat beslut om at ge 

Brotsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag at studera vilka åtgärder som kan vidtas för at motverka våld i 

nära relatoner bland unga.

Regeringen har också et pågående arbete med at utbilda högskolor och universitet i dessa frågor.

Jag vill förebygga och stoppa våldet mot barn genom at utbilda människor och höja kompetensen inom våld i 

nära relaton.

Om ALLA hjälps åt och har kunskap så blir det möjligt!

Sverige var först i världen med at förbjuda aga mot barn. Lagen kom 1979. Men fortarande förekommer det!

I Sverige är allt våld mot barn, uppfostrande eller icke, utryckligt förbjudet sedan juli 1979.



Mina förslag är:

1. Alla politker, socialtjänst, förskola, skola (både elever och personal) och tjänstemän med fera på 

kommunen ska utbildas.

2. Alla som nyanställs ska gå en webb-baserad kurs om våld i nära relaton mot barn (grats) ca 4 tm.

(på några kurser kan man få et intyg på at man gåt kursen).

3. Alla som redan är anställda ska också få möjlighet at gå samma utbildning. 

4. Det behöver vara uppföljningar varje år. Man kan bestämma två dagar/år i kommunen då alla har 

en uppföljning på något sät och de som inte gåt kursen har möjlighet at göra det (t ex FN-

dagen på hösten eller Orange day och en utbildningsdag på våren).

5. Våld i nära relaton ska stå med på agendan/dagordningen vid de festa sammanträden/möten 

där det fnns barn i verksamheten.

6. Det ska fnnas et särskilt barnombud eller en folkhälsosamordnare i kommunen som har 

utbildning och kunskap om våld i nära relaton mot barn och även ansvarar för utbildningarna och

ser tll at de genomförs.

           Det fnns många aktörer på marknaden som skräddarsyr olika utbildningar och det fnns   

           dessutom webb-baserade som t.ex.:

1. htps://barnafrid.se/basprogram/

2. htps://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-

valdsutsata/webbkurs-om-vald/

När alla kommunanställda har fåt utbildning, alla politker, all skolpersonal (även hälsoteam), alla inom 

socialtjänsten som jobbar med barn, alla olika nämnder och tjänstemän m.f. behöver arbetet spridas vidare 

tll alla företag som fnns i kommunen och tll alla som på något sät träfar barn inom t.ex. olika aktviteter, 

alla ledare, styrelser o s v, fotboll, hockey, ridning, dans, skyte, simning, frilufsfrämjandet, friidrot med fera.

Samarbeta gärna med Länsstyrelsen på din ort. T.ex. en höstvecka varje år genomförs En vecka fri från våld 

där fera länsstyrelser samarbetar och ger föreläsningar inom deta ämne.  Gå gärna in på länken: 

htps://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2021-09-14-en-vecka-fri-

fran-vald-2021.html

Det ska vara accepterat och normalt at prata om våld i nära relaton. Alla

ska våga ställa frågan om våld och dessutom veta vilken hjälp som fnns at få/ge.

Det är en mänsklig rätghet at få leva et normalt liv utan våld. Vad tycker du?

   

Namnunderskrif: _________________________________________________________

Namnförtydligande: _________________________________________________________

Adress:       _________________________________________________________

     _________________________________________________________

Telefon:      _________________________________________________________

Inlämningsdatum: _________________________________________________________
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