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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Socialnämnden har haft i uppdrag att ta fram ett program för kvinnofrid – våld i
nära relationer 2012 - 2014. Det ska bli stadens styrdokument och omfatta alla
nämnder och styrelser. Socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens
förslag till program 2011-10-27. Programmet har remitterats till
stadsdelsnämnden från kommunstyrelsens rotel VII. Det föreslås omfatta kvinnor
som utsatts för våld i nära relation, barn som upplevt våld mellan närstående och
vuxna samt män som utövat våld i nära relation. Programmet har fokus på vad
som ska uppnås med åtta mål för målgrupperna och 15 indikatorer enligt
styrmodellen resultatbaserad styrning, RBS. Kartläggning av målgruppen och
analys av befintliga insatser föreslås också.
Förvaltningen är positiv till programförslaget och har redan förberett att börja
arbeta i dess anda då programmet tar upp en del av socialtjänstlagens utvidgade
ansvarsområde. Förvaltningen ser det som en uppgift för alla medarbetare att
medverka i detta arbete. Viss kunskap i ämnet finns på förvaltningen redan.
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Sociala avdelningen har ansökt om särskilda projektmedel för området och håller
på och rekryterar en projektledare.

Rapporten
Socialnämnden har haft i uppdrag att ta fram ett program för kvinnofrid – våld i
nära relationer 2012-2014. Det ska bli stadens styrdokument och omfatta alla
nämnder och styrelser. Socialnämnden beslutade att godkänna
socialförvaltningens förslag till program 2011-10-27. Programmet har remitterats
till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsens rotel VII.
Följande målgrupper ska omfattas av programmet enligt förslaget
 kvinnor som utsatts för våld i nära relation,
 barn som upplevt våld mellan närstående vuxna samt
 män som utövat våld i nära relation
Stockholms stads långsiktiga mål föreslås bli
 i Stockholms stad utsätts ingen för våld eller hot om våld i nära relationer.
Det är en nollvision att ingen vare sig man eller kvinna ska utsättas för
våld eller andra övergrepp från närstående.

Programmet innehåller åtta mål för målgrupperna och 15 indikatorer enligt
styrmodellen resultatbaserad styrning, RBS.

Målgrupp 1 Kvinnor som utsatts för våld
Mål
Indikatorer
Kvinnor som utsatts för våld i nära relation
lever ett liv utan våld
Kvinnor som utsatts för våld i nära relation
har kunskap om sina rättigheter
Kvinnor som utsatts för våld i nära relation
känner sig trygga med de insatser staden
erbjuder

Antal kvinnor i målgruppen som är kända
av socialtjänsten
Antal kvinnor i målgruppen som erbjudits
insatser av socialtjänsten
Antal kvinnor i målgruppen som deltagit i
insatser av socialtjänsten
Andel kvinnor i målgruppen som känner
sig trygga med de insatser de beviljats av
socialtjänsten
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Andel kvinnor i målgruppen som har
kunskap om sina rättigheter

Målgrupp 2 Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående
vuxna
Mål
Indikatorer
Barn som upplevt våld eller andra
övergrepp mellan närstående vuxna lever
ett liv utan våld
Barn som upplevt våld eller andra
övergrepp mellan närstående vuxna har en
trygg familjesituation
Barn som upplevt våld eller andra
övergrepp mellan närstående vuxna har
kunskap om sina rättigheter

Antal inkomna anmälningar till
socialtjänsten om barn i målgruppen
Antal utredningar som inletts om barn i
målgruppen
Antal barn i målgruppen som erbjudits eget
stöd för att bearbeta upplevelser av våld
Antal familjerättsutredningar som
innehåller en strukturerad hot- och
säkerhetsbedömning
Andel barn i skyddade boenden som har
barnomsorg och skolgång
Andel barn i målgruppen som har kunskap
om sina rättigheter

Målgrupp 3 Män som utövat våld i nära relationer
Mål
Indikatorer
Män som utövat våld mot kvinnor i nära
relationer slutar att använda våld
Män som utövat våld mot kvinnor i nära
relationer tar ansvar för våldets
konsekvenser för kvinnor och barn

Antal män i målgruppen som erbjudits
insatser av socialtjänsten
Antal män i målgruppen som har deltagit i
insatser av socialtjänsten
Andel män i målgruppen som är
vårdnadshavare och som ger sitt samtycke
till att deras barn får stöd för att bearbeta
sina upplevelser av våld
Andel män i målgruppen som har kunskap
om sina rättigheter
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Programmet föreslår också kunskap om utgångsläget för att kunna följa upp
målen. Det finns ett omfattande mörkertal när det gäller hur många kvinnor och
barn som lever med våld i nära relation. Staden behöver kartlägga omfattningen i
kommunen av våld eller övergrepp mot kvinnor, av barn som bevittnat våld mot
närstående. Staden behöver också analysera att de tjänster som erbjuds svarar mot
målgruppernas behov och utveckla tillgängligheten genom sociala medier för att
nå fler.

Gällande det förebyggande arbetet för dessa målgrupper finns det redan behandlat
i andra styrdokument som staden tagit fram. De är riktlinjer för jämställdhet och
mångfaldsarbete, personalpolicy och det brottsförebyggande programmet.

Ärendets beredning
Ärendet är remitterat från kommunstyrelsen till stadens råd, nämnder och bolag
för yttrande senast 31 december 2011. Södermalms stadsdelsförvaltning har berett
ärendet förvaltningsövergripande.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till programförslaget och har redan förberett att börja
arbeta i dess anda då programmet motsvaras av socialtjänstlagens utvidgade
ansvarsområde. Programmet har hämtat kunskap i ämnet från Socialstyrelsens
kunskapsöversikter och rapporter samt Sveriges kommuner och landstings
kunskapsöversikt ”Våldsförebyggande arbete med män”.
Förvaltningen anser att det är särskilt viktigt att arbeta enligt metoden
resultatbaserad styrning eftersom det är ett eftersatt område och målgrupperna har
stort behov av stöd som ger säker effekt.
Förvaltningen ser det som en uppgift för alla medarbetare att medverka direkt eller
indirekt i detta arbete. Medarbetare har genomgått utbildning i ämnet bl.a. genom
länsstyrelsen i Stockholms län.
Sociala avdelningen har ansökt om särskilda medel för området och håller på och
rekryterar en projektledare för programområdet.
Inom förskolan finns viss kunskap om problematiken sedan ett flertal år.
Samverkan sker med sociala avdelningen i enskilda ärenden.
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Myndighetsutövning och verksamheter som vänder sig till personer med
funktionsnedsättningar tog del av kunskap som började komma fram av
forskningen i början av 2000-talet. Konkreta åtgärder har satts in i enskilda
ärenden och samverkan sker med barn och ungdomsansvariga inom socialtjänsten
och andra huvudmän. Den nya sociala avdelningen på förvaltningen kommer att
medföra bättre organisatoriska förutsättningar för arbetet med personer med
funktionsnedsättningar som också utsätts för våld i nära relationer.
Inom avdelningen äldreomsorg har ökad kunskap spridits successivt om att även
äldre kvinnor utsätts för våld och att äldre män utövar våld i nära relationer. Såväl
myndighetsutövning som hemtjänst och vård- och omsorgsboenden kommer i
kontakt med problematiken kring kvinnofridsfrågor. Insatser och rutiner har setts
över med anledning av händelser. Avdelningen för äldreomsorg bedömer att den
kommer att få arbeta mer med frågorna i sina verksamheter och i samverkan med
utförare och andra huvudmän.
Förvaltningen är positiv till att delta och medverka i det kommande
kartläggningsarbetet för att få kunskap om utgångsläget, beräkningar kring
mörkertal, omfattningen av våld eller övergrepp och bevittnat våld mot
närstående. Förvaltningen vill också bidra till att analysera om de tjänster som
erbjuds svarar mot målgruppernas behov och utveckla tillgängligheten genom
sociala medier för att nå fler.
Förvaltningen föreslår att detta tjänsteutlåtande utgör svar på remissen.
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