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Sammanfattning
Feministiskt initiativ (Fi) har skrivit en motion där de föreslår att
kommunfullmäktige ska fatta beslut om en nollvision mot mäns
dödliga våld mot kvinnor. De föreslår vidare att en handlingsplan
ska tas fram för att arbeta enligt visionen och att ett expertråd ska
kopplas till handlingsplanen, med representanter från bland annat
kvinnojoursrörelsen.
Motionärerna lyfter också samverkan med polisen och Region
Stockholm i denna fråga. Förvaltningen instämmer i vikten av att
arbeta mot mäns dödliga våld mot kvinnor men menar att det bör
fortsätta ske inom de upparbetade strukturer och på de plattformar
som finns idag. Staden har ett nytt program mot våld i nära relation,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel
för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 20212025, som utgår från den länsgemensamma strategin och
handlingsplanen som tagits fram inom ramenför Operation
Kvinnofrid.
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Det pågår också ett par olika samverkansprojekt mellan
socialtjänsten och polisen med fokus på våld i nära relationer,
IGOR och Islandsprojektet, samt samverkan med regionen på
strategisk och lokal nivå. Förvaltningen bedömer inte att ett beslut
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om nollvision och ytterligare en handlingsplan skulle öka
intensiteten eller kvaliteten i arbetet. Förvaltningen föreslår att
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen på
remiss avseende Motion om nollvision mot mäns dödliga våld mot
kvinnor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat motion
(2021/550) avseende en nollvision mot mäns dödliga våld mot
kvinnor. Feministiskt initiativ har skrivit motionen. Övriga
remissinstanser är Stadsledningskontoret, Utbildningsnämnden,
Farsta stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd, HässelbyVällingby stadsdelsnämnd, Riksorganisationen för kvinnojourer och
tjejjourer i Sverige (Roks), Unizon och Stockholms Tjejjour.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 22
september 2021. Rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet
att behandla ärendet den 23 september 2021.
Ärendet
Feministiskt initiativ lyfter i sin motion att kvinnor varje dag utsätts
för olika former av våld från män, och att den yttersta konsekvensen
av våldet är mord. De föreslår att kommunfullmäktige ska anta en
nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor. Motionärerna menar
att stadens program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld
och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål
samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025 behöver
kompletteras med en konkret handlingsplan och att i en sådan ska
såväl förebyggande åtgärder som akuta och långsiktiga insatser
ingå. Bland annat ska frågor om bostäder, arbetslöshet, ekonomiskt
bistånd och barns skolgång inkluderas i handlingsplanen.
Motionärerna föreslår även att stadens samverkan med Region
Stockholm och Polisen ska vara en del av handlingsplanen. Vidare
anser de att könsmaktsperspektivet ska vara handlingsplanens
utgångspunkt, vilket de menar är viktigt för att planen ska vara
verkningsfull.
I motionen framhålls att kvinnojoursrörelsen är en viktig aktör i
arbetet mot mäns våld mot kvinnor och att representanter från
kvinno- och tjejjourer därför ska ingå i ett expertråd, tillsammans
med andra relevanta aktörer. Expertrådet ska delta i framtagandet av
handlingsplanen. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
följande:
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1. Att kommunfullmäktige antar en nollvision mot mäns dödliga
våld
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mot kvinnor
2. Att en handlingsplan upprättas för att nå nollvisionen
3. Att ett expertråd tillsätts bestående av företrädare för tjej- och
kvinnojourer och andra relevanta aktörer som kan bistå med
sakkunskap i framtagandet av handlingsplanen
Jämställdhetsanalys
Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och antalet
kvinnor som dödas av en manlig partner eller före detta partner är
mångdubbelt fler än det omvända varje år. De senaste fyra åren har
1-4 män dödats i en nära relation varje år, medan i snitt 16 kvinnor
har dödats. Att arbeta mot detta våld är således centralt ur
jämställdhetssynpunkt.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i att det är av yttersta vikt att arbeta mot
att mäns våld mot kvinnor, särskilt det dödliga, upphör.
Förvaltningen är dock tveksam till om ett beslut om en nollvision
och en handlingsplan skulle innebära intensifierade insatser eller
höjd kvalitet på insatserna i detta arbete. Staden har ett program mot
våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende
relation 2021-2025 och syftet med programmet är att motverka de
olika våldstyperna. Det finns ett flertal aktiviteter kopplade till
programmet, vilka i stort kan likställas med en handlingsplan.
Programmet utgår från länets regionala strategi för att förebygga
och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2026, som tagits fram
inom ramen för Operation Kvinnofrid. Till den regionala strategin
finns också en handlingsplan kopplad. I Operation Kvinnofrid ingår
utöver Stockholms stad länets övriga kommuner, Storstockholm,
Kriminalvården, Polisen, Länsstyrelsen i Stockholm och Region
Stockholm. Den regionala strategin omfattar alla dessa aktörer och
förvaltningen menar därför att den redan upparbetade struktur och
plattform som Operation Kvinnofrid utgör, i första hand bör
användas för samverkan.
Utöver den strategiska samverkan som sker inom Operation
Kvinnofrid är socialtjänsten i Stockholm också en del av projekt
IGOR, tillsammans med polisen. IGOR syftar till att förebygga
upprepat våld i nära relation, utövat av män mot kvinnor.
Södermalms stadsdelsnämnd ingår i IGOR och socialförvaltningen
är representerad i projektgruppen, samt i den regionala
arbetsgruppen som nyligen har startats då IGOR sannolikt kommer
utökas till hela Stockholms län längre fram. I IGOR Södermalms
operativa grupp ingår två socialsekreterare samt projektledare från
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socialtjänstens sida, tillsammans med fyra poliser och projektledare
från polisens sida.
Socialtjänsten i Stockholm och Polisen har även ett nära samarbete i
det så kallade Islandsprojektet, med fokus på våld i nära relationer
där det finns barn i familjen. Från socialtjänstens sida ingår
socialjouren samt Farsta och Skärholmens stadsdelsnämnder. Fokus
är samhandling mellan socialtjänst och polis direkt i det akuta
skedet och under den fortsatta utredningstiden. Polisen kontaktar
socialtjänsten vid den akuta våldshändelsen varpå socialtjänsten
ansluter och kan påbörja sitt arbete i direkt anslutning till
våldshändelsen.
Även med Region Stockholm sker erfarenhets- och kunskapsutbyte
utöver samverkan i Operation Kvinnofrid. Socialförvaltningen har
regelbunden kontakt med Akademiskt Primärvårdscentrums enhet
mot våld i nära relationer och samverkan har också skett exempelvis
när socialtjänsten deltagit på utbildningar regionen har anordnat om
våld.
Utifrån ovanstående anser förvaltningen att mycket arbete pågår,
både internt i staden och i samverkan med polis och hälso- och
sjukvård, för att motverka våld i nära relationer. Förvaltningen
menar att det är bättre att fortsätta arbeta i de strukturer och enligt
de program som finns, än att anta ännu en handlingsplan inom
samma område.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på motionen.

Bilagor
1. Motion om nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor
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