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Sammanfattning
Socialtjänstnämnden fick i samband med budgetbeslutet för år 2005 i uppdrag att revidera stadens handlingsplan för Operation Kvinnofrid. Ett förslag har därmed framtagits som remitterats till stadsdelsnämnder och
facknämnder. Förvaltningen anser att det nu föreliggande förslaget till nytt
handlingsprogram i huvudsak är välgrundat och tydligt. Några delar i förslaget behöver ytterligare förtydligas, detta gäller främst utbildningsansvar
och ansvar för det förebyggande arbetet.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett inom socialtjänstavdelningen i samråd med personaloch serviceavdelningen och den lokala ledningsgrupp som finns för kvinnofridsarbetet i Enskede-Årsta.
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav i samband med budgetbeslutet för år 2005 socialtjänstnämnden i uppdrag att revidera stadens handlingsprogram för Stockholms stads arbete inom Operation Kvinnofrid. Det nu föreliggande förslaget har utarbetats inom enheten Preventionscentrum Stockholm (Precens) i
samråd med Operation Kvinnofrid m.fl. Remisstiden sträcker sig fram till
den 30 september.
Remissen i sammandrag
Målsättningen med det nya kvinnofridsprogrammet är att höja stadens
ambitioner och skapa förutsättningar för likvärdiga och kvalificerade insatser oavsett var i staden kvinnorna bor. Fokus i programförslaget är att
mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som
kräver tydliga och kvalificerade insatser både strukturellt och i enskilda
ärenden.
Programförslaget ansluter till stadens övergripande inriktningsmål för
2006 – 2008 vilket bland annat uttrycker att fler utsatta kvinnor och barn
ska nås av stadens insatser. I programförslaget tydliggörs stadens ansvar
vad gäller kvinnofridsfrågan och det ansvar som finns vad gäller myndighetssamverkan. Även ansvarsfördelningen mellan centrala enheter i staden
och stadsdelsnämnders tydliggörs.
Ett antal praktiska exempel på stöd till våldsutsatta kvinnor redovisas.
Vidare lyfts i programmet fram barnens situation och det behov av stöd
och hjälp som dessa barn har. Våldsutövande män och det arbete som bedrivs för dessa beskrivs även.
Vikten av samverkan mellan olika myndigheter betonas, den lagstadgade
skyligheten om samverkan understryks extra.
Förvaltningens synpunkter
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd antog 2005-06-16 en lokal arbetsplan för
arbetet med kvinnofrid. Förvaltningen har under våren 2006 anordnat utbildningsinsatser för personal inom alla verksamhetsområden. En arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter har tillsatts och följer
utvecklingen inom området. Arbetsgruppen har också tagit fram förslag till
ytterligare utbildningssatsningar. Förvaltningens ansvar som arbetsgivare
har särskilt betonats.
Våld mot kvinnor i nära relationer är fortfarande till stora delar ett dolt
samhällsproblem. Detta faktum har bidragit till en osäkerhet och vilsenhet
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inför hur samhället ska kunna erbjuda stöd och hjälp samt bidra till ett
förebyggande arbete. Stadens program för kvinnofrid bör ha som målsättning att tydliggöra detta arbete. Det nu framtagna programmet ger en bra
överblick över problematiken och åtgärder som åvilar olika aktörer.
En övergripande målsättning i form av en vision för arbetet skulle enligt
förvaltningens bedömning ytterligare förstärka programmets intention.
Den brist på kunskap om kvinnofridsfrågor som finns hos många i samhället medför att en stor vikt måste läggas vid utbildningsfrågor. Stadsdelarnas möjlighet till utbildningsinsatser är begränsade och därmed bör i programmet utbildningsfrågor ytterligare tydliggöras. En rimlig modell vore
att ytterligare stärka det ansvar för utbildningssatsningar som åvilar Precens .
Information riktad till allmänheten kan öka medvetenheten om kvinnofridskränkningar och bör förstärkas. Detta arbete är sannolikt kärnan till en
långsiktig framgång i arbetet. Givetvis är det en mycket stor uppgift som
bör delas mellan olika aktörer och exempelvis är skolan en viktig arena för
detta arbete. En struktur och ansvarsfördelning för detta arbete efterlyses i
programförslaget.
Slutligen anser förvaltningen att programmet ytterligare ska tydliggöra att
programmet avser mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Annan typ av
våld mot kvinnor kräver andra insatser och metoder. En sammanblandning
kan i detta sammanhang vara ytterst olycklig.
________________
Bilaga: remissunderlaget
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