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Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till reviderat program - Stockholms stads program
för kvinnofrid
Remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss
från kommunstyrelsen angående ”Förslag till reviderat program –
Stockholms stads program för kvinnofrid”

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
Vik.verksamhetschef
Individ och familjeomsorg

Sammanfattning
Sedan 1999 har Stockholms stad ett program för Kvinnofrid.
Kommunfullmäktige beslöt 2005 att programmet skulle revideras. I maj
2006 beslöt socialtjänstnämnden att anta det reviderade programmet.
Stadsdelsnämndernas ansvar för åtgärder och rutiner för att hjälpa och
stödja kvinnor som utsatts för våld av man i nära relation tydliggörs och
utökas ytterligare i det reviderade programmet.
Förvaltningen anser att programmet behövs och att det är viktigt att arbetet
ute i de olika stadsdelarna är likvärdigt och håller samma nivå vad gäller
kompetens och bemötande. Det kräver i sin tur en samordning av vissa
insatser, att det finns centrala funktioner med specialkompetens och att
stadsdelarna inte får minskade resurser.
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom verksamhetsområdet Individ
och familj i samråd med verksamhetsområdet Barn och Ungdom
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 1999 beslut om ”Stockholms stads
handlingsprogram för Operation Kvinnofrid. Syftet var att skapa en bättre
organisation i frågor om mäns våld mot kvinnor och deras barn samt att
utveckla stödinsatser för dessa målgrupper.
I budgetbeslutet för 2005 gav kommunfullmäktige socialtjänstnämnden i
uppdrag att revidera handlingsprogrammet och i maj 2006 fattade
nämnden beslut om att anta det reviderade programmet.
Det övergripande syftet med programmet är att skapa förutsättningar för
ett likvärdigt arbete med kvinnofridsfrågor i stadens nämnder och bolag
och beskriver utgångspunkterna för stadens arbete med mäns våld mot
kvinnor i nära relationer.
Huvuddelen av programmet handlar således om hur stadsdelsnämnderna
och socialtjänstnämnden ska ge stöd och hjälp till de kvinnor som blivit
utsatta för mäns psykiska, fysiska och sexuella våld i sina nära relationer.
Stadsdelsnämnderna ska bland annat samverka med åklagare, sprida
kunskap till sin personal om de rättsliga möjligheter som står till buds i
samband med kvinnovåld. De ska vidare ge konkret stöd till våldsutsatta
kvinnor och deras barn och beskriva dessa rutiner i handlingsplaner samt
se till att personalen känner till dessa rutiner och är utbildade i
kvinnofridsfrågor.
Stadsdelsnämnderna ska även kunna erbjuda de våldutsatta kvinnorna och
deras barn placering i jourlägenhet och där ge dem hjälp och stöd.
Nämnderna ska även beakta våldsutsatta kvinnor med funktioner och
kvinnor med missbruksproblem särskilda behov av insatser och stöd.
Likaså ska nämnderna upprätta handlingsplaner för arbetet med
hedersrelaterat våld och erbjuda de flickor och pojkar som är utsatta för
detta stöd och se till att personalen har kunskaper om hedersrelaterat våld.
Stadsdelsnämnderna har även ansvar för att utreda och besluta om
stödåtgärder för barn i våldsutsatta familjer och anlita expertis när så är
nödvändigt. Nämnderna har också enligt programmet ansvar för att
utveckla stödet för behandling av våldsutövande män.
Programmet tar även upp frågor som rör samverkan mellan olika instanser
och myndigheter som möter problemet med våld mot kvinnor i nära
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relationer: socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet, kvinnojourer
mm. Även det interna samarbetet vid stadsdelsnämnderna framhålls som
mycket viktigt, inte minst samarbetet mellan skola och socialtjänst när det
gäller barn som far illa. De lokala handlingsplanerna bör innehålla rutiner
för sådan och övrig samverkan.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I det tidigare gällande programmet fastslogs bland annat att varje
stadsdelsnämnd skulle ha ett lokalt handlingsprogram för Kvinnofrid.
Programmet fokuserade också mycket på breda utbildningsinsatser för
personal och andra berörda. Mycket av detta är genomfört och varje
stadsdelsförvaltning har utarbetat handlingsprogram för hur man lokalt ska
arbeta med dessa frågor.
I det reviderade programmet höjs ambitionsnivån när det gäller stödet till
våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det handlar dock inte om fler
konkreta åtgärder utan om skarpare formuleringar och att man tydligare
pekar ut olika grupper som är i behov av särskilda insatser och satsningar
inom detta problemområde.
Förvisso kan en del av nivåhöjningen åstadkommas genom att
stadsdelsförvaltningarna samordnar sina insatser effektivare, såväl när det
gäller de konkreta vård och stödåtgärderna som de kompetenshöjande
insatserna för personalen. Dock kräver ökade ambitioner också att
ekonomiska resurser tillförs nämnderna för detta ändamål och inte
minskade resurser som kan bli fallet för Kungsholmens del om förslaget
till resursfördelningssystem förändras enligt tidigare förslag.
Att stadsdelsförvaltningarna och centrala socialtjänsten i staden måste
samarbeta i dessa frågor går inte nog att poängtera. Detta gäller såväl
kompetenshöjande insatser som olika expertfunktioner med
spetskompetens i frågor som rör åtgärder för att möta och hjälpa
våldsutsatta kvinnor och deras barn. När det gäller att höja den allmänna
kunskapen om denna problematik hos handläggare, stödjare och personal
som kommer i kontakt med kvinnorna ute i stadsdelarna behövs det
gemensamma övergripande kompetenssatsningar av staden.
Förvaltningen anser även att det behöver finnas funktioner på central nivå
i staden med särskild kompetens, t.ex. som kan stödja de enskilda
stadsdelarna i arbetet med människor som utsatts för hedersrelaterat våld
och likaså i arbetet med att utveckla stödet till de män som utövar våld
mot kvinnor vilket framhålls i det reviderade programmet. Möjligheten för
en enskild stadsdel eller i samverkan med andra stadsdelar att över tid
kunna upprätthålla specialkompetens för att arbeta med dessa gruppers
problematik är mycket liten.
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Förvaltningen anser också att de olika stadsdelarna bör skapa
samverkansformer för att kunna upprätthålla hög kompetens i arbetet med
våldsutsatta kvinnor. En begynnande diskussion har därför inletts om
möjligheten att starta ett samarbete med stadsdelarna i innerstaden, för att
skapa en gemensam verksamhet som riktar sig till våldsutsatta kvinnor i
syfte att tillvarata och utveckla dessa stadsdelars befintliga resurser och
kompetens gällande målgruppen på ett så effektivt sätt som möjligt.
Förvaltningen vill också kommentera några enskilda delar i programmet. I
programmet sägs att det på varje stadsdel ska upprättas en särskild
handlingsplan för att arbeta med människor som utsatts för hedersrelaterat
våld. Förvaltningen ställer sig frågan om detta är nödvändigt . De särskilda
handläggnings- och handlingsrutiner som ska gälla härvidlag bör
inlemmas i det befintliga lokala handlingsprogram för Kvinnofrid som
finns på stadsdelarna. Det är viktigt att det finns ett samlat dokument om
hur förvaltningen ska agera i de olika fall och situationer som kan uppstå i
verksamheterna som får och har kontakt med de våldsutsatta kvinnorna
och andra grupper som inryms i detta problemområde.
Barnperspektivet är mycket viktigt, dvs. förhållningssättet att alltid när en
kvinna blivit utsatt för våld och söker hjälp hos socialtjänsten ska det
snabbt utredas om barn finns med i bilden och socialarbetarna ska utgå
från, om det finns barn inblandade, att de behöver stöd och hjälp.
Där kunde programmet ha varit tydligare eftersom detta grundsynsätt
måste vara förankrat hos alla som professionellt kan komma i kontakt med
problematiken.
Programmet hade också mer specifikt kunnat uppmärksamma den
sk.nätmobbning som många unga flickor och kvinnor som blir utsatta för
dagligen. Denna mobbning handlar mer om könsrelaterat psykologiskt
våld där kvinnorna får utstå hotfulla och kränkande tillmälen som inte är
acceptabelt. Där har skolorna en viktig roll att agera när sådant
förekommer inom skolans ramar och arbeta förebyggande minska
förekomsten av detta.
I programmet framhålls stadsdelsnämndernas ansvar för att bevaka att
åklagares och domstols beslut om besöksförbud alltid meddelas parterna
när det finns gemensamma barn och där besöksförbudet gäller gemensam
bostad. Förvaltningens erfarenhet är att informationssamarbetet med
åklagare och domstol inte alltid fungerar och att det ofta brister från
domstolarna och åklagarnas sida. Staden borde agera samfällt mot
domstolsmyndigheterna för att få detta att fungera bättre så att
förvaltningarna kan ta sitt ansvar enligt programmet.
Bilaga: remiss från kommunstyrelsen

