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Handläggare: Susanna Wahlberg
Telefon: 08-508 08 022

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Lokalt handlingsprogram för kvinnofrid
Stockholms stads program för kvinnofrid, som antogs av Kommunfullmäktige i
april 2007, handlar ytterst om mänskliga rättigheter och frihet från könsrelaterat
våld. Det handlar om alla människors rätt till kroppslig integritet och hälsa oavsett
kön, ålder, funktionshinder eller social situation.
Syftet med Stockholms stads program för kvinnofrid är att skapa förutsättningar
för likvärdigt arbete med kvinnofridsfrågor i stadens nämnder och bolag. I
programmet framgår att stadens ansvar för stöd och hjälp vid kvinnofridsbrott och
det våld mot barn och ungdomar som förekommer vid dessa brott inte enbart
begränsas till socialtjänstnämndens och stadsdelsnämndernas ansvarsområde. Det
gemensamma ansvaret gäller alla kommunala verksamheter som på ett eller annat
sätt kommer i kontakt med våldsutsatta personer eller våldsutövare samt med de
konsekvenser som orsakas av det psykiska, fysiska och sexuella våldet.
Stadsdelsnämnderna har av kommunfullmäktige uppmanats att ta fram lokala
handlingsplaner i kvinnofridsfrågor. Kungsholmens stadsdelsförvaltning har under
flera år haft en lokal handlingsplan som nu har reviderats. I detta program ges
vägledning och rutiner gällande våld i nära relationer, information om vilket skydd
kvinnor och barn kan få, vilka stöd- och hjälpinsatser som finns samt information
om rättsligt stöd och skydd. Här finns också adresser och telefonnummer till
tillgängliga resurser. Handlingsplanen kommer att ses över kontinuerligt för att
uppdatera kontaktuppgifter och i syfte att utveckla t.ex. checklistor i den konkreta
handläggningen.
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Utbildning är ett medel för att utveckla kompetensen inom området. Exempelvis
genomförs gemensam utbildning tillsammans med Norrmalms och Östermalms
stadsdelsförvaltningar för stadsdelsförvaltningarnas personal och de lokala
samverkansgrupperna. Det är en föreläsningsserie om fyra halvdagar med tema
”Våld i nära relationer” som behandlar den våldsutsatta kvinnan, barn som
bevittnar våld, den våldsutövande mannen och hedersrelaterat våld.

Susanna Wahlberg
Avdelningschef
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