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Stockholms stads program mot våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution, människohandel för sexuella
tjänster samt sexuellt våld oberoende relation,
2021-2025
Remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Socialnämnden fick i budget 2020 i uppdrag att revidera
Stockholms stads program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Förvaltningen är i
stort positiv till Stockholms stads program som utgår från den
regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i
Stockholms län. Förvaltningen anser dock att det vore bra om
programmet, som ska gälla under åren 2021-2025, omsattes till en
lokal handlingsplan. En lokal handlingsplan skulle tydliggöra
socialtjänstens och förskolans roll och ansvar i programmets
aktiviteter där flera nämnder står som ansvariga och ge konkreta
förslag på åtgärder med en tidsplan, i syfte att nå önskad effekt
under programtiden.
Bakgrund
Socialnämnden fick i budget 2020 i uppdrag att revidera
Stockholms stads program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Programmet utgick
från en regional strategi, inom ramen för Operation kvinnofrid, för
att motverka våld i nära relation, 2016-2020.
Inför 2020 reviderades den regionala strategin och förstärktes med
en handlingsplan med åtaganden för respektive myndigheter och
myndighetsgemensamma satsningar. Syftet med strategin är att
stärka det regionala och lokala arbetet för att förebygga och
bekämpa våld och att förbättra förutsättningarna för samverkan
mellan länets aktörer. Det våld som åsyftas i strategin är
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definitionsmässigt bredare än det våld som innefattas i brottsbalkens
bestämmelser. I strategin avser våldet en handling som avser att
skada, åsamka smärta eller kränka en person. De myndigheter som
skrivit under den gemensamma strategin är Länsstyrelsen i
Stockholms län, Polismyndigheten, Kriminalvården, Stockholms
stad, Region Stockholm och Storsthlm. Strategi för att förebygga
och bekämpa våld i Stockholms län 2020-2026, är utgångspunkten i
uppdraget att revidera Stockholm stads program mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för vuxna i samverkan med
Avdelningen för barn och unga, Avdelningen för förskola och
Avdelningen för äldreomsorg, Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella
ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025 utgår från
den regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i
Stockholms län 2020-2026. Programmets syfte är att förebygga våld
i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och
människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende
relation. Programmet syftar också till att säkerställa att stöd, skydd
och insatser till barn, unga, vuxna och äldre är samordnat,
evidensbaserat och av hög kvalitet.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är i stort positiv till Stockholms stads program som
utgår från den regionala strategin för att förebygga och bekämpa
våld i Stockholms län men anser att programmet skulle delas upp i
två program. Detta för att inte tappa fokus på de nya målgrupperna
personer i prostitution, personer utsatta för människohandel och
personer utsatta för sexuellt våld oberoende relation. Då ett
program, enligt stadens definition ska ange aktiviteter, metoder och
indikatorer men inte konkreta åtgärder vore det dock bra om
programmet, som ska gälla under åren 2021-2025, omsattes till en
lokal handlingsplan för socialtjänsten samt förskolan i Stockholms
stad. En lokal handlingsplan skulle tydliggöra socialtjänstens och
förskolans roll och ansvar för de aktiviteter där flera nämnder står
som ansvariga och ge konkreta förslag på åtgärder med en tidsplan,
i syfte att nå önskad effekt under programtiden.
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1. Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
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oberoende relation 2021-2025.
2. Remissbrev, 2020-08-28.
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