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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att för egen del godkänna förslaget till
Stockholms stads program för kvinnofrid.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Stockholms stads program för kvinnofrid i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
3. Socialtjänstnämnden beslutar att ge socialtjänstförvaltningen i uppdrag
att anpassa riktlinjerna inom socialtjänstområdet till Stockholms stads
program för kvinnofrid.

Dag Helin
/Peter Carlsten

Sammanfattning
Syftet med stadens kvinnofridsprogram är att skapa förutsättningar för
ett likvärdigt arbete med kvinnofridsfrågor i stadens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige gav i budgetbeslut för år 2005 socialtjänstnämnden i uppdrag att revidera stadens handlingsprogram för Operation
Kvinnofrid. Socialtjänstnämnden föreslås anta föreliggande förslag till
reviderat program för kvinnofrid/Stockholms stads program för kvinnofrid.
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Stockholms stads program för kvinnofrid 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.
Programmet beskriver utgångspunkterna för stadens arbete med mäns
våld mot kvinnor i nära relationer. Ansvaret för det förebyggande arbetet
och den lagstiftade myndighetsutövningen föreslås fördelas på stadens
olika nämnder. Huvuddelen av programmet handlar om hur stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden ska kunna ge stöd och hjälp till de
kvinnor som blivit utsatta för mäns psykiska, fysiska och sexuella våld i
sina nära relationer.
Bakgrund
I september år 1999 fattade kommunfullmäktige beslut om ”Stockholms
stads handlingsprogram för Operation Kvinnofrid”. Syftet var att ge
stadsdelsnämnderna i uppdrag att skapa en bättre organisation för sina insatser i frågor om mäns våld mot kvinnor och deras barn samt att utveckla stödinsatser för dessa målgrupper. I programmet lades stor vikt vid
personalutbildningar i kvinnofridsfrågor och betydelsen av lokala samverkansgrupper. Även kvinnors trygghet i utomhusmiljöer uppmärksammades. I Stockholms stad har stadsdelsnämnderna ansvaret för stöd och
hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Kommunfullmäktige gav i budgetbeslutet för år 2005 socialtjänstnämnden i uppdrag att revidera stadens handlingsprogram för Stockholms
stads arbete inom Operation Kvinnofrid.
Det programförslag som nu föreligger ansluter till stadens övergripande
inriktningsmål för 2006-2008. Viktiga frågor för denna period är bland
annat att fler utsatta kvinnor och barn ska nås av stadens insatser.
Ärendet har utarbetats inom enheten Preventionscentrum Stockholm
(Precens) i samverkan med berörda enheter inom socialtjänstförvaltningen. Externa kontakter har under programarbetet tagits med Operation
Kvinnofrids arbetsgrupp, där polisens, landstingets och länsstyrelsens
(samt stadens samordnare) i kvinnofridsfrågor är medlemmar.
Kvinnofridsbrottens/problemens omfattning
När man diskuterar mäns våld mot kvinnor i nära relationer både i internationella och nationella sammanhang benämns detta som ett stort folkhälsoproblem. I Världshälsoorganisationens (WHO) senaste multinationella studie konstaterades att bristande jämställdhet är den grundläggande
orsaken till mäns våld mot kvinnor. Statens folkhälsoinstitut har också i
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år påtalat att ”frihet från könsrelaterat våld bör bli ett nytt delmål inom
folkhälsopolitiken”.
Om våldets omfattning i Stockholms stad och det s. k. mörkertalet (det
icke anmälda) finns bara skattade uppgifter framtagna av bland andra
Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån. Utifrån den officiella brottsstatistiken, analyser av brottsanmälningar och ett antal frågeundersökningar gjorda i Sverige kan en grov skattning av mörkertalet göras
som visar att mellan ca 5 100 och 6 400 fall av misshandel (inklusive
grov) skedde i nära relationer under år 2005 i Stockholms stad. Det är
dock viktigt att poängtera att denna typ av skattningar alltid blir grova
och är behäftade med stor osäkerhet.
Förvaltningens synpunkter
Det är angeläget att skapa förutsättningar för ett likvärdigt arbete med
kvinnofridsfrågor i stadens nämnder och bolag. Förvaltningens uppfattning är att det reviderade kvinnofridsprogrammet kommer att få en viktig
funktion i detta arbete och utgöra en klargörande markering mot mäns
våld mot kvinnor.
Förutom de drabbades rätt till stöd och hjälp finns också ekonomiska argument för ökade insatser för kvinnofrid. Kostnaderna inom stadsdelsnämnderna gäller t. ex. placeringar i skyddat boende, tillfälliga lägenheter, ekonomiskt bistånd och omhändertagande av ungdomar/barn samt
stödåtgärder. Därutöver tillkommer våldets samhällsekonomiska kostnader hos andra huvudmän såsom rättsväsendet och landstinget samt allt
det arbete som utförs i frivilligorganisationers regi.
Förvaltningen anser det angeläget att uppmärksamma att vissa av stadens
riktlinjer som gäller socialtjänstens arbetsformer kan behöva anpassas till
det föreslagna kvinnofridsprogrammet.
Det är också viktigt att staden som arbetsgivare inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet tar ansvar för att ge stöd till anställda som
drabbas av kvinnofridsbrott.
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