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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten

Eddie Friberg
/Peter Carlsten
Sammanfattning
Två personer från socialtjänstförvaltningens enhet Preventionscentrum Stockholm (Precens) deltog den 22-30 april tillsammans med projektet ”Järva Kvinnofrid” och representanter för Åklagarmyndigheten och Polisen i en studieresa
till Kanadas huvudstad Ottawa.
Syftet med resan var att utbyta erfarenheter med kanadensiska kollegor av att
arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn samt med de våldsutövande männen i
ett mångkulturellt samhälle. Skälet att Ottawa valdes som studieresmål var att
Kanada är ett föregångsland i frågor om att bekämpa mäns våld mot kvinnor
och barn i nära relationer. Ottawa är dessutom en stad med stor etnisk mångfald med en befolkningssammansättning som påminner om Stockholms. Under
resan pågick även ett värdefullt erfarenhetsutbyte resdeltagarna emellan.
Delegationen summerade i slutet av studieresan sina intryck och diskuterade
vidare vilka metoder som skulle kunna användas i stadens och rättsväsendets
verksamheter i kvinnofridsfrågor. Både reflektioner från studiebesöken och
förslag på hur myndighetssamverkan i Stockholm kan utvecklas lämnas i rapportssammanfattningen (bilaga 1).
Bakgrund
Socialtjänstnämnden har i uppdrag att uppmärksamma våldsutsatta kvinnors
och barns situation, utveckla metoder för att stödja och hjälpa dem samt att erbjuda utbildningar i dessa frågor till stadsdelsnämnders personal och andra
nämnders personal. Ett viktigt uppdrag är även att utveckla metoder att kunna
bemöta och erbjuda behandling för de gärningsmän som utövar våld i sina nära
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relationer. Socialtjänstnämnden beslutade därför i december 2005 att uppdra åt
två medarbetare att delta i en studieresa till Kanada.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Preventionscentrum Stockholm (Precens).
Studieresa
Precens medarbetare (Laila Väisänen och Pia Jarnling) som deltog i studieresan
till Kanada arbetar med utbildnings- och informationsinsatser i kvinnofridsfrågor samt samordning av stadens insatser inom myndighetssamverkan Operation Kvinnofrid i länet.
Studiebesöken hos myndigheter på riksnivån i Kanada och på lokal nivå i Ottawaregionen samt Carleton University blev mycket givande tack vare de personliga kontakter som ”Järva Kvinnofrids” koordinator har efter sin studietid i
Ottawa. Carleton University (socialhögskola) leder/deltar i flera utvecklingsprojekt som ligger inom området våld i nära relationer.
Förvaltningens synpunkter
Delegationen summerade i slutet av studieresan sina intryck och diskuterade
vidare vilka metoder som skulle kunna användas i stadens och rättsväsendets
verksamheter i kvinnofridsfrågor. Både reflektioner från studiebesöken och
förslag på hur myndighetssamverkan i Stockholm kan utvecklas lämnas i rapportssammanfattningen (bilaga 1).
Bilaga
1. ”Projektet Järva Kvinnofrids med fleras studieresa till Ottawa, Kanada den
22-30 april 2006”.

