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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden åberopar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.

Dag Helin

/Peter Carlsten
Ärendet
Hälso- och sjukvården kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor varje dag
och behov av ett handlingsprogram för att förbättra omhändertagandet av dessa
kvinnor har funnits sedan länge. I april 2004 beslutade landstingsstyrelsen att
tillsätta en politisk styrgrupp för att utarbeta ett förslag till handlingsprogram.
Detta har nu resulterat i ett ganska omfattande dokument på över 50 sidor,
vilket finns som bilaga till detta tjänsteutlåtande. Ett genomgående tema är
ökad samverkan mellan olika myndigheter.
Ärendets beredning
Ärendet har remitterats till socialtjänstnämnden för yttrande senast 2005-08-31.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom Preventionscentrum Stockholm –
Precens.
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Stockholms stads arbete med angränsande kvinnofridsfrågor
Varje stadsdelsförvaltning har numera en lokal handlingsplan för stöd och hjälp
åt våldsutsatta kvinnor och deras barn, samt även de våldsutövande männen.
När det gäller ”särskilt sårbara kvinnor”, dvs. kvinnor med missbruksproblem,
prostituerade kvinnor och kvinnor med funktionsstörningar kan nämnas, att
socialtjänstförvaltningen, genom medel från kompetensfonden, planerar flera
utbildningssatsningar för olika personalkategorier inom socialtjänstens område.
Socialtjänstförvaltningen har deltagit i ett projekt inom ”Mobilisering mot
narkotika” med missbrukande, våldsutsatta kvinnor som målgrupp.
Missbrukande kvinnors utsatthet för mäns våld har kartlagts genom en
enkätundersökning. Därutöver har kvinnor i djupintervjuer beskrivit hur deras
livssituationen ser ut i relationer där det förkommer både missbruk och våld.
En rapport är under tryckning.
Socialtjänstförvaltningen har beviljats medel av länsstyrelsen till ett
metodutvecklingsprojekt avseende stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor med
missbruksproblem. Stadens akutboende för kvinnor, Hvilan, kommer att få
utökade resurser för att möta den här gruppen kvinnor samtidigt som en
arbetsgrupp, bestående av experter på dels mäns våld mot kvinnor och dels
kvinnor och missbruk, kommer att arbeta fram gemensamma metoder för hur
man kan hjälpa kvinnor med denna komplexa problematik. Projektet kommer
att starta under hösten.
Ett motsvarande övergripande handlingsprogram för socialtjänsten i Stockholm
när det gäller stöd och hjälp åt våldsutsatta kvinnor och deras barn, samt även
de våldsutövande männen, är under arbete och ett förslag beräknas föreligga
vid årsskiftet 2005/2006.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har inga sakliga invändningar mot landstingets förslag till
handlingsprogram, men vill särskilt framhålla att när det gäller
omhändertagande av våldsutsatta kvinnor är det viktigt att konkretisera
formerna för samverkan i de lokala handlingsplanerna. Ett uppenbart hinder för
samverkan är just att de olika myndigheter, som en våldsutsatt kvinna och
hennes barn kan komma i kontakt med, har olika typer av organisation och
också, eller kanske framför allt, olika upptagningsområden. I Stockholms stad
innebär socialtjänstens uppdelning i stadsdelsområden att varje stadsdelsnämnd
har det fulla ansvaret enligt socialtjänstlagen för dem som bor (eller vistas)
inom det egna geografiska området. Varje enhet inom landstinget behöver hitta
resurspersoner inom den, eller de, stadsdelsförvaltningar som ingår i
landstingsenhetens upptagningsområde.
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