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Motion Fi om nollvision mot mäns dödliga våld
mot kvinnor
Svar på remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på en motion från Lisa Palm, Anna
Rantala Bonnier, Maria Jansson, Madeleine Kaharascho Fridh och
Malin Ericson, Feministiskt initiativ, om en nollvision mot mäns
dödliga våld.
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lisa Palm, Anna
Rantala Bonnier, Maria Jansson, Madeleine Kaharascho Fridh och
Malin Ericson, alla från Feministiskt initiativ, en nollvision mot
mäns dödliga våld mot kvinnor. Förutom nollvisionen vill
motionärerna även att fullmäktige upprättar en handlingsplan och
tillsätter ett expertråd som kan bistå med sakkunskap när
handlingsplanen tas fram.
Förvaltningen instämmer i att det är av yttersta vikt att arbeta mot
mäns våld mot kvinnor, och beskriver i detta tjänsteutlåtande det
arbete som redan genomförs inom ramen för stadens program mot
våld i nära relationer. Förvaltningen anser inte att det finns behov av
en nollvision och en handlingsplan med tanke på det program som
redan finns och det arbete som redan pågår i staden.
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Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lisa Palm, Anna
Rantala Bonnier, Maria Jansson, Madeleine Kaharascho Fridh och
Malin Ericson, alla från Feministiskt initiativ, att det ska införas en
nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till ett antal instanser,
bland annat Farsta stadsdelsnämnd, för yttrande senast den 30
oktober.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Remissen i sammanfattning
Motionen beskriver statistiken över mäns våld mot kvinnor och
våldets konsekvenser. Med en nollvision och en handlingsplan
menar motionärerna att man tidigt kan upptäcka och förebygga våld
och förhindra att mord begås.
Motionärerna menar att stadens tidigare antagna och omfattande
program mot våld i nära relationer behöver kompletteras med en ny
konkret handlingsplan, där såväl förebyggande åtgärder som akuta
och långsiktiga insatser ska ingå. Frågor om bostad, arbetslöshet,
ekonomiskt bistånd, barns skolgång med mera behöver enligt
motionärerna inkluderas i den nya handlingsplanen.
Motionärerna vill även att samverkan med Region Stockholm och
Polisen ska vara en del av den nya handlingsplanen. Vidare anser de
att den lokala kvinnojourrörelsen är experter på våldet och dess
orsaker. De föreslår därför att stadens ungdoms-, tjej- och
kvinnojourer ska ingå i ett expertråd tillsammans med andra
relevanta aktörer. Expertrådet ska bistå med kunskap och involveras
i framtagandet av handlingsplanen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen håller med om att arbetet mot mäns våld mot kvinnor
är av yttersta vikt. Som motionärerna nämner har staden redan ett
program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt
sexuellt våld oberoende relation 2021–2025. Syftet med
programmet är att motverka de olika våldstyperna.
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Förvaltningen ställer sig tveksam till om en nollvision och en
handlingsplan skulle höja kvaliteten i det redan befintliga arbetet.
Det framtagna programmet bygger på länets regionala strategi att
förebygga och bekämpa våld i nära relation. Den strategin har tagits
fram inom ramen för Operation kvinnofrid, där länets samtliga
kommuner ingår tillsammans med kriminalvård, polis, länsstyrelsen
och Region Stockholm. Operation kvinnofrid är ett redan
existerande forum för samverkan mellan dessa aktörer, som bör
användas i första hand.
I stadens program mot våld i nära relationer finns ett flertal
aktiviteter angivna som skulle kunna likställas med en
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handlingsplan. Förvaltningen anser därför att behovet av en plan
redan är tillgodosett.
Staden har flera pågående samverkansprojekt. Förvaltningen deltar
till exempel i Islandsprojektet tillsammans med bland annat
Skärholmens stadsdelsförvaltning, stadens Socialjour och polisen.
Projektet fokuserar på våld i nära relationer där det finns barn i
familjen, där målet är att uppnå en samhandling mellan socialtjänst
och polis i det akuta skedet och under den fortsatta utredningstiden.
Förvaltningen har i övrigt inarbetade arbetssätt som är
implementerade i ordinarie verksamhet och följer stadens program.
Utifrån ovanstående anser förvaltningen att mycket arbete pågår,
både internt i staden och i samverkan med polis och hälso- och
sjukvård, för att motverka våld i nära relationer. Förvaltningen
anser att det är bättre att fortsätta arbetet i de befintliga strukturerna
och enligt det existerande programmet för att säkerställa en likhet
inom staden, än att anta ännu en handlingsplan inom samma
område.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Therese Grahn
Avdelningschef

Bilaga
Motion från Lisa Palm, Anna Rantala Bonnier, Maria Jansson,
Madeleine Kaharascho Fridh och Malin Ericson (Fi) om en
nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor
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