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§8
Våld mot äldre kvinnor, motion (2016:51)
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.7.1-290/2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) lämnar
följande ersättaryttrande:
Om vi hade haft yrkanderätt hade vi yrkat på att bifalla motionen.
I förvaltningens svar på motionen om våld mot äldre kvinnor
hänvisar de till mål som finns i Program mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck för Stockholms stad. I
programförslaget finns enligt förvaltningen flera delmål avseende
kompetens om våldsutsatthet och konsekvenser av detta, samt att
personal ska våga fråga om våldsutsatthet.
Förvaltningen ser inte behovet av en särskild handlingsplan för våld
mot äldre kvinnor, eftersom ålder och äldre också lyfts i
programmet som en faktor som kan innebära en särskild utsatthet
för
våld
i
nära
relationer.
Våldet mot kvinnorna är ofta upprepat våld och av de äldre
våldsutsatta är det nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt
våld. Samhällets syn på äldre människor är förmodligen en
bidragande orsak till att problemet länge varit osynligt i den
offentliga debatten. I många sammanhang betraktas äldre som en
homogen grupp, där den utmärkande egenskapen är just åldern. I
stället för att ses som män och kvinnor blir personerna sin ålder, så
kallad ålderism. Detta riskerar bland annat att leda till att sexuella
övergrepp osynliggörs.
Problematiken för äldre kvinnor är annorlunda och svårare än för
våld mot äldre i allmänhet, eftersom äldre kvinnor i regel har
mycket svårt att tala om det som inträffat på grund av skuld och
skam. Förutfattade meningar och generaliseringar om äldre kan
försvåra för de utsatta kvinnorna att få adekvat hjälp. Därför anser
vi att det behövs en särskild handlingsplan för våld mot äldre
kvinnor.
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Ärendet
Motionen från Kristdemokraterna (KD) belyser våld mot äldre,
framförallt kvinnor, och att detta osynliggörs i samhällsdebatten.
Enligt motionen är insatserna vid våldsutsatthet för denna grupp
otillräckliga och ibland obefintliga. Utifrån detta föreslås att
äldreförvaltningen ska få i uppdrag från kommunfullmäktige att ta
fram en handlingsplan för att höja kompetensen och insikten om
våldsutsatthet hos äldre personer, inom hela äldreomsorgen
inklusive privata utförare.
Förvaltningen instämmer i vikten av kompetens om denna
problematik och att kompetensen behöver öka. Förvaltningen ser
dock inte behovet av att äldreförvaltningen tar fram en
handlingsplan, då de omfattas av de mål som finns i förslaget till
nytt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck för Stockholms stad. I programförslaget finns flera delmål
avseende kompetens om våldsutsatthet och konsekvenser av detta,
samt att personal ska våga fråga om våldsutsatthet. Att vara äldre
lyfts också i programmet som en faktor som kan innebära en
särskild utsatthet för våld i nära relationer.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5
juli 2016.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

