Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/655)

Motion om att införa en haverikommission gällande
mäns våld mot kvinnor
Motion från Anna Rantala Bonnier och Sissela Nordling Blanco
(båda Fi)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige av Anna Rantala Bonnier och Sissela
Nordling Blanco (båda FI) yrkar motionärerna på att staden inför en
haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor med uppdraget att
förebygga, utreda och föreslå förbättringar för att stoppa mäns våld mot
kvinnor. Motionärerna menar att samhället som helhet måste agera för att
förebygga våldet och att det finns en kunskapsbrist inom socialtjänst, polis och
sjukvård gällande hur dessa instanser kan samverka för att kunna ge rätt hjälp
till våldsutsatta kvinnor. Motionärerna yrkar därför på att staden ska införa en
haverikommission som kan se över och utreda hur och var det brister, hur
samarbetet mellan olika samhällsinstanser sett ut i de fall där våldet fått
dödligt utfall och vilka ytterligare åtgärder som krävs framgent.
Motionärerna framhåller vidare att en tillsatt haverikommission även
behöver ta ett helhetsgrepp när det gäller våldsutsatta kvinnors livssituation,
inklusive tillgången till en egen bostad och andra faktorer som påverkar
möjligheten att fortsätta leva sitt liv utan fortsatt våld.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, Skarpnäcks
stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och Södermalms
stadsdelsnämnd.
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Stadsledningskontoret anser att de behov som beskrivs i motionen kan
tillgodoses genom stadens redan befintliga verksamheter och
samverkansplattformar.
Socialnämnden anser att behoven som motionen belyser kan tillgodoses
inom befintligt utbud.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd bedömer att arbetet genom LUD, lex Sarah och
stadens program är tillräckliga för att ge underlag om de systematiska
avvikelser som behöver åtgärdas för att förebygga och förhindra våld i nära
relationer.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ser flera svårigheter med att införa en
kommunal haverikommission. Ansvarsfördelningen och skillnaden mellan en
utredning av en eventuell haverikommission, socialtjänstens
utredningsskyldighet enligt lex Sarah-bestämmelserna samt IVO:s tillsyn
behöver förtydligas. Det behöver även säkerställas att föreslagna åtgärder är
sådana att berörda aktörer; socialtjänst, polis och sjukvård, har rådigheter över
dessa.
Södermalms stadsdelsnämnd anser att frågan som motionen behandlar är
angelägen men framhåller att det idag finns fungerande samverkansformer och
upparbetade samarbetsrutiner mellan verksamheter inom staden samt med
Region Stockholm och Polisregion Stockholm och kan därför inte se behov av
en haverikommission.
Mina synpunkter
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som den grönblåa
majoriteten tar på väldigt stort allvar. Jag delar motionärernas uppfattning att
stadens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor behöver utvecklas och
förbättras. Därför vidtog vi flera åtgärder i stadens budget för 2019 i syfte att
stärka detta viktiga arbete. Till exempel arbetar vi för att möta behovet av
genomgångsbostäder, för att stärka insatserna som genomförs för att sprida
arbetssätt med mentorer i våldsprevention, och för att säkra tillgången till
skyddat boende. Utöver detta gav vi i budgeten för 2019 Bostadsförmedlingen
i Stockholm AB i uppdrag att utöka antalet förturslägenheter. Jag vill påpeka
att detta uppdrag saknades under den föregående mandatperioden.
Vidare finns det flera andra verksamheter inom staden som arbetar för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor utifrån ett helhetsperspektiv
som tar hänsyn till problemets många olika uttryck och aspekter. Härvidlag
kan exempelvis relationsvåldscentrum nämnas, dit man kan vända sig om man
blir utsatt för våld, eller om man som våldsutövare vill ha hjälp att ändra sitt
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beteende. Därtill finns flera samverkansplattformar genom vilka staden med
andra myndigheter samt aktörer i civilsamhället arbetar för att kunna möta
våldsutsattas behov av vård och stöd. Den grönblåa majoriteten arbetar med
andra ord redan idag utifrån det helhetsperspektiv som motionärerna efterlyser
och kommer att göra det även framöver.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Emilia Bjuggren och
Jan Valeskog (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Motion (2019/655) om att införa en haverikommission gällande mäns våld
mot kvinnor bifalles
2. Därutöver anförs följande
Under år 2018 mördades 22 kvinnor av en man de varit eller lever i en relation med.
Jämfört med år 2017 är det 15 fler fall av dödligt våld i en parrelation, och även en
större andel av det dödliga våldet totalt. Det är en tydlig signal om att samhällets
ansträngningar är otillräckliga.
Kvinnor som dödas av en man de har eller har haft en relation till har ofta sökt
samhällets hjälp på ett eller annat sätt. Även i Stockholms stad har kvinnor mördats
trots att de beviljats hjälp av socialtjänst eller berättat för polis vad de blivit utsatta för.
Vi instämmer i svaren från förvaltningarna att mycket görs i staden för att förebygga
och förhindra våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Under föregående mandatperiod tredubblade det rödgrönrosa styret resurserna till
kvinno- och tjejjourerna och lade stort fokus vid att ta fram det stadsövergripande
programmet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi tillförde
resurser för utbildning av socialtjänst och skolpersonal samt till uppsökande och
våldsförebyggande arbete. Vi ser positivt på att en stor del av det arbete som vi
påbörjade nu fortgår i staden. Det är däremot oroande hur det grönblå styret skurit ned
det uppsökande arbetet riktat mot kvinnor och att stadsdelsnämnderna har mindre
resurser för att kunna garantera våldsutsatta kvinnor skyddande boenden. Genom
ombildningar har det dessutom blivit svårare för våldsutsatta kvinnor, utan stora
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ekonomiska resurser, att få en bostad. Förtursystemet för våldsutsatta har hittills inte
blivit mer än ord från den grönblå majoriteten.
Vi anser att staden skyndsamt behöver inrätta en haverikommission mot mäns våld
mot kvinnor. För trots ökade resurser och kunskap mördas fortfarande kvinnor av män
de har eller har haft en relation med. Många av dessa män har dessutom själva på olika
sätt sökt vård, men det har inte lett till ökat skydd för kvinnorna. Det är uppenbart att
helhetssynen och samverkan mellan olika myndigheter fortfarande brister, inte minst
kontakten mellan sjukvård, socialtjänsten och polisen. En haverikommission kan se
över och utreda var det brister just i Stockholm och hur samarbetet mellan olika
samhällsinstanser sett ut i de fall där våldet fått dödligt utfall och vilka ytterligare
åtgärder som krävs.
I ett läge där morden på kvinnor ökar så kraftigt är det inte rimligt att hävda att
nuvarande system fungerar väl och att det inte finns några brister i helhetsperspektivet.
I reportageboken ”I händelse av min död” har två journalister dokumenterat de
svenska fall där en kvinna har mördats av sin partner från de senaste tio åren. De
skriver att i nästan samtliga fall har kvinnorna varit väl medvetna om att något
kommer att hända dem och de har sökt hjälp. Men även männen har i de flesta fall
själva sökt hjälp. Samhället måste kunna göra mer och hitta bättre sätt att samverka för
att stoppa det värsta från att hända innan det är försent.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 16 oktober 2019
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Anna König Jerlmyr
Mats Larsson
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Karin
Gustafsson (alla S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med
hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma
reservation i borgarrådsberedningen.
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
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Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att bifalla motion (2019/655) om att införa en haverikommission gällande
mäns våld mot kvinnor
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna delar motionärernas oro i denna fråga och vi ser mycket
allvarligt på att mäns mord på kvinnor ökar. De insatser som Finansborgarrådet
beskriver i sitt utlåtande har bevisligen inte varit tillräckliga och det är uppenbart att
Stockholms stad behöver ta ett större ansvar i denna fråga. Vår uppfattning är att en
kommunal haverikommission vore ett gynnsamt verktyg för att se var i
samhällsinsatserna det brister.
Sverigedemokraterna föreslår mot bakgrund av detta att Feministiskt initiativs
motion ska bifallas.

Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige av Anna Rantala Bonnier och Sissela
Nordling Blanco (båda FI) yrkar motionärerna på att staden inför en
haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor med uppdraget att
förebygga, utreda och föreslå förbättringar för att stoppa mäns våld mot
kvinnor. Motionärerna menar att samhället som helhet måste agera för att
förebygga våldet och att det finns en kunskapsbrist inom socialtjänst, polis och
sjukvård gällande hur dessa instanser kan samverka för att kunna ge rätt hjälp
till våldsutsatta kvinnor. Motionärerna yrkar därför på att staden ska införa en
haverikommission som kan se över och utreda hur och var det brister, hur
samarbetet mellan olika samhällsinstanser sett ut i de fall där våldet fått
dödligt utfall och vilka ytterligare åtgärder som krävs framgent.
Motionärerna framhåller vidare att en tillsatt haverikommission även
behöver ta ett helhetsgrepp när det gäller våldsutsatta kvinnors livssituation,
inklusive tillgången till en egen bostad och andra faktorer som påverkar
möjligheten att fortsätta leva sitt liv utan fortsatt våld.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, Skarpnäcks
stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och Södermalms
stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadens arbete för den aktuella målgruppen bedrivs utifrån kommunfullmäktiges mål
för verksamhetsområdena 1.4
I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet,
evidens och rättssäkerhet.
Stadsledningskontoret anser att mäns våld mot kvinnor behöver förebyggas, att
arbetet inom området ständigt behöver utvecklas och att den utsatta gruppen alltid
behöver uppmärksammas.
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Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck syftar till att förebygga våld, ge stöd och skydd till våldsutsatta och till att
stadens medarbetare ska ha kunskap om vilka åtgärder och insatser som våldsutsatta
och våldsutövare kan vara i behov av. Utöver det som fastslås i programmet finns även
särskilda uppdrag i stadens budget för 2019 som syftar till att både förebygga och
åtgärda våld. Bland dessa uppdrag kan till exempel arbetet med att sprida arbetssätt
med mentorer i våldsprevention, arbetet med att tillgodose behovet av
genomgångsbostäder, arbetet med att säkerställa tillgång till skyddat boende, arbetet
med att utveckla metoder för att hitta våldsutsatta och arbetet med att höja kunskapen
om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck särskilt nämnas.
Inom stadens finns även flera verksamheter som bedriver arbete inom den aktuella
frågan. Till stadens relationsvåldscentrum kan personer som blir utsatta för våld, eller
våldsutövare, som vill få hjälp vända sig. De tillhandahåller även kompetenshöjande
insatser för medarbetare och fram till idag har närmare 4 000 medarbetare i staden gått
de utbildningar som har erbjudits.
Utöver stadens relationsvåldscentrum erbjuder stadens ytterligare insatser för att
kunna möta våldsutsattas och våldsförövares behov av stöd och vård samt att öka på
samverkan och informationsöverföringen mellan olika organisationer och
myndigheter. Exempel på sådana insatser och samverkansplattformar är stadens
relationsvåldsteam, Origo Resurscentrum, Operation Kvinnofrid, skyddade boenden
och stadens samarbete med flera idéburna organisationer så som Kvinnors nätverk,
Kvinnors rätt, Unga kvinnors värn, Glöm aldrig Pela och Fadime och Stiftelsen
manscentrum.
Stadsledningskontoret anser att de behov som beskrivs i motionen kan tillgodoses
av stadens redan befintliga verksamheter och samverkansplattformar.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen som svar på Motion om att införa
en haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor hänvisar till vad som sägs i
detta tjänsteutlåtande.
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Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2019
följande.
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till
kommunstyrelsen på motion från (Fi) om att införa en haverikommission
gällande mäns våld mot kvinnor.
Reservation anfördes av vice ordförande Alexandra Mattson Åkerström
m.fl. (V), och ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S), bilaga 1.
Reservation anfördes av Mads Lundgaard (SD), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Anna Rantala Bonnier (Fi), bilaga 1.
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 augusti 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Socialförvaltningen delar motionärernas synpunkt om att våldet behöver förebyggas
och att området behöver uppmärksammas. Stockholms stads program syftar till att
förebygga våldet, ge stöd och skydd till våldsutsatta samt till att medarbetarna i staden
ska ha kunskap om vilka åtgärder som våldsutsatta och våldsutövare kan vara i behov
av.
Programmets övergripande mål lyder:
Alla våldsutsatta ska få stöd och skydd utifrån sina behov och att
våldsutövare ska erbjudas stöd för att sluta utöva våld.
Stockholmare och medarbetare i stadens verksamheter ska veta vart
man ska vända sig om man känner oro för eller får kännedom om att någon utsätts för
våld.
Medarbetare i stadens verksamheter ska arbeta våldsförebyggande
utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.
Stockholms stad har utöver programmet mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck särskilda uppdrag i Budget 2019 för att förebygga
och åtgärda våldet.
Några exempel på Stockholms stads särskilda uppdrag är:

Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden fortsätta
sprida arbetet med mentorer i våldsprevention.
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Socialnämnden ska tillsammans med SHIS Bostäder utveckla arbetet
med att kunna tillgodose behovet av genomgångsbostäder för målgruppen våldsutsatta
som tvingas flytta.

Socialnämnden ska säkerställa likvärdig tillgång till skyddat boende
för personer som utsätts för våld i nära relation, oavsett kön eller könsidentitet.

Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla
sociala stödinsatser för att långsiktigt stärka personer som har blivit utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck, gärna i samarbete med civilsamhället.

Socialnämnden ska stödja stadsdelsnämnderna i arbetet med att
utveckla metoder för att hitta våldsutsatta, höja kunskapen om våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck inom stadens verksamheter.
Motionen nämner både Stockholms stads program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck samt de nya Relationsvåldscentrumen (RVC) som
öppnats, dit person som blir utsatta för våld eller våldsutövare som vill få hjälp kan
vända sig. Motionen nämner även att medarbetare i staden fått kompetenshöjning.
Motionärerna menar dock att mer måste göras. De nya RVC som staden öppnat har
drivits i snart ett år. Det anordnas kompetenshöjande insatser för medarbetare och fram
till idag har närmare 4 000 medarbetare i staden gått de utbildningar som
socialförvaltningen erbjuder. Desto fler medarbetare som tar del av utbildningen desto
bättre förutsättningar finns för att hantera dessa former av ärenden. Det är en hög
personalomsättning och det behövs kontinuerliga utbildningar samt lättillgänglig
kunskapspåfyllnad. För att ytterligare tillgängliggöra kunskap sprider staden
information om de webbaserade utbildningarna som finns att ta del utav.
Utöver RVC erbjuder staden ytterligare insatser för att kunna möta våldsutsattas
och våldsförövares behov av stöd och vård. Några syftar till att stärka samarbetet och
informationsöverföring mellan organisationer och myndigheter.
Exempel på dessa plattformar och insatser:
Relationsvåldsteam – Inom socialtjänstens myndighetsdel finns det
relationsvåldsteam (RVT). Dessa team vänder sig till invånare som utsätts för våld i
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt till våldsutövare.
Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld – Ett
samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län
och Region Stockholm. Origo består av ett team med bland annat kuratorer, polis och
barnmorska. Det är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum som har
fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Till Origo kan också
yrkesverksamma som arbetar med ungdomar vända sig.
Skyddade boenden – Finns det ett behov av att lämna hemmet har
Stockholms stad fyra skyddade boenden och de är anpassade för olika former av
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våldsutsatthet. Det finns skyddade boenden för personer som utsätts för våld i nära
relationer med medföljande barn samt för personer som utsätts för hedersrelaterat våld
och förtryck. Skyddade boende erbjuder dessutom samhällsinformation, stöd i
rättsprocesser samt möjlighet till samtalsstöd.
Idéburna organisationer – År 2019 fördelade socialnämnden drygt 13
miljoner kronor i föreningsbidrag till idéburna organisationer som arbetar med
våldsutsatta personer och/eller våldsutövare. Föreningar som fick pengar var bland
andra Kvinnors nätverk, Kvinnors rätt, Unga kvinnors värn, Glöm aldrig Pela och
Fadime (GAPF) och Stiftelsen manscentrum.
För att underlätta tillgången till en egen bostad för våldsutsatta finns ett system
med förturslägenheter, det finns även Stiftelsen hotellhem (SHIS) där våldsutsatta
erbjuds tillfälligt boende.
Förutom upprättad samverkan på lokal nivå är Stockholms stad en samverkanspart
i Operation Kvinnofrid (OPK). OPK är en samverkansplattform mot våld i nära
relationer där samtliga av Stockholms läns kommuner, Polisen, Länsstyrelsen i
Stockholm, Kriminalvården och Region Stockholm ingår. OPK är till för personer som
är våldsutsatta eller våldsutövare och som vill ha information om var det går att vända
sig för att få stöd och hjälp i Stockholms län.
Förvaltningen anser att frågan som motionen behandlar är angelägen. Personer som
blivit utsatta för våld är en sårbar målgrupp som har rätt till stöd och hjälp. Som
beskrivits ovan har staden flera verksamheter som tar emot och ger stöd både till
våldsutsatta och till våldsutövare. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att fortsätta
utveckla det arbete som redan pågår.
Samtidigt vill förvaltningen uppmärksamma på möjligheten att framföra klagomål
och anmäla fel och brister inom socialtjänsten till Inspektionen för vård och omsorg
IVO.
Förvaltningen anser att behoven som beskrivs i motionen kan tillgodoses inom
befintligt utbud och föreslår att nämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar
på remissen.
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Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29
augusti 2019 följande.
1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Reservation anfördes av Mads Lundgaard (SD), bilaga 1.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Arbetet för att förebygga våld i nära relationer är prioriterat inom förvaltningen liksom
på kommunal och nationell nivå.
Förvaltningen instämmer med att kunskapsunderlag behöver inhämtas för att
belysa systemavvikelser och förbättringsområden som kan leda till att våld kan
förebyggas.
I dagsläget finns delvis efterfrågat kunskapsunderlag genom Socialstyrelsens
dödsfallsutredningar (Lag om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall,
LUD). Socialstyrelsens arbete utifrån LUD har bedrivs sedan 2008 på nationell nivå
och syftar till att belysa systembrister inom våld i nära relation. Arbetet innebär att
Socialstyrelsen genomfört så kallade dödsfallsutredningar då ett barn har avlidit med
anledning av brott eller då en vuxen person har avlidit med anledning av ett brott av en
närstående eller tidigare närstående person. Syftet med utredningsverksamheten är att
ge underlag till förslag på åtgärder som förebygger att barn far illa eller att kvinnor och
män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående
personer. Från och med 1 januari 2019 har Socialstyrelsens uppdrag utökats till att
omfatta fler fall än där barn eller vuxna avlidit. Utökningen omfattar barn som utsatts
för grov misshandel eller synnerligen grov misshandel samt vuxna som utsatts för
försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp av närstående eller tidigare
närstående person. Resultaten från dödsfallsutredningarna sammanställs i en rapport
som utges vartannat år.
I senaste rapporten från Socialstyrelsen, Dödsfall 2016-2017, framkom
utvecklingsområden inom våldsupptäckt och samordning, inklusive intern samordning
inom socialtjänsten. Förvaltningen bedömer att de systembrister som identifieras
genom Socialstyrelsens arbete överensstämmer med de utvecklingsområden som
uppmärksammats inom förvaltningen genom bland annat lex Sarah.
Förvaltningen bedömer därför att arbetet genom LUD, lex Sarah och stadens
program är tillräckliga för att ge underlag om de systematiska avvikelser som behöver
åtgärdas för att förebygga och förhindra våld i nära relationer.
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Förvaltningen föreslår att detta tjänsteutlåtande lämnas som svar på motionen.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29
augusti 2019 följande.
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering på
remissen.
Reservation anfördes av Shirley Magné (SD), bilaga 1.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 6 augusti
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar skribenternas uppfattning om att det är viktigt att fortsätta utveckla
arbetet med att förebygga samt ge stöd och insatser till personer som utsatts för våld i
nära relationer. Förvaltningen anser att arbetet även ska inkludera män som utsätts för
våld i nära relation.
Förvaltningens relationsvåldsteam (RVT) utreder, stödjer och erbjuder insatser och
skydd till personer som utsatts för våld i nära relation. Relationsvåldscentrum Väst
(RVC Väst) erbjuder invånare i stadsdelsområdena Bromma, Hässelby Vällingby och
Rinkeby-Kista stöd och behandling till utsatta och utövare av våld i nära relation.
Verksamheterna samverkar bland annat med polismyndigheten, åklagarmyndigheten
och Region Stockholm i individärenden i syfte att ge samordnat stöd och insatser.
Samverkan och informationsöverföring kräver dock samtycke från personen då
samtliga aktörer är bundna av sekretessbestämmelser.
Förvaltningen menar att det går att ytterligare förbättra och strukturera samverkan
med berörda myndigheter på lokal nivå i syfte att ge enskilda personer mer samordnat
stöd.
Förvaltningen anser att det inom nämndens verksamheter finns god kunskap för att
upptäcka, utreda och ge stöd och insatser vid förekomst av våld i nära relation.
Förvaltningen arbetar fortlöpande med att förbättra kunskapen inom området och med
att omsätta kunskapen i det dagliga arbetet. Medarbetare som arbetar med
myndighetsutövning och öppenvård avseende våld i nära relation får kontinuerlig
fortutbildning via Stockholms stad samt exempelvis via Nationellt centrum för
kvinnofrid. RVT ger övriga medarbetare kunskap och redskap för att upptäcka våld i
nära relation genom förvaltningens interna utbildning om våld i nära relationer.
Nämnden har i och med bestämmelserna om lex Sarah skyldighet att rapportera,
utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtaglig risk för

12

missförhållanden i verksamheten. Nämnden är även skyldig att anmäla allvarliga
missförhållanden och risker för allvarliga missförhållanden till inspektionen för vård
och omsorg (IVO). Lex Sarah-bestämmelserna omfattar personal inom socialtjänsten
och inom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med
bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.
Vidare bedriver även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsyn av nämndens
verksamheter och enskilda ärenden.
Förvaltningen ser flera svårigheter med att införa en kommunal haverikommission.
Ansvarsfördelningen och skillnaden mellan en utredning av en eventuell
haverikommission, socialtjänstens utredningsskyldighet enligt lex Sarahbestämmelserna samt IVO:s tillsyn behöver förtydligas. Det behöver även säkerställas
att föreslagna åtgärder är sådana att berörda aktörer; socialtjänst, polis och sjukvård,
har rådigheter över dessa.
Förvaltningen anser även att det är viktigt med ett klargörande om vilken
information, som i enlighet med sekretessbestämmelserna, kan komma att lämnas ut
från socialtjänst, polis och sjukvård till en kommunal haverikommission.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som
svar på motionen samt att nämnden beslutar om omedelbar justering.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti
2019 följande.
1. Stadsdelsnämnden överlåter förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation anfördes av Ulf Wester (SD), bilaga 1.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 juli 2019
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att frågan som motionen behandlar är angelägen. Kvinnor som
blivit utsatta för våld är en sårbar målgrupp som har rätt till stöd och hjälp. Stockholm
stad har ett långsiktigt mål om att alla medborgare ska vara trygga och att ingen ska
behöva vara rädd för våld eller förtryck. Förvaltningen delar skribentens synpunkt om
att personer som utsätts för våld i nära relationer ska få det stöd från samhället som de
har rätt till.
Motionen beskriver att det finns kunskapsbrist inom socialtjänst, polis och
sjukvård kring hur samverka kan ske för att kunna ge hjälp till våldsutsatta kvinnor.
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Förvaltningens hållning är att en bred samverkan mellan olika myndigheter och
ideella organisationer är en viktig förutsättning för att våldsutsatta och deras barn ska
få hjälp och stöd genom hela vård- och rättskedjan.
Förvaltningen har ett väl fungerande samarbete med Brottsoffer- och
Personsäkerhetsgruppen inom Polisen (BOPS). Socialtjänsten har regelbundna möten
tillsammans med BOPS i individärenden. Det finns god kännedom om varandras
uppdrag och samarbetet upplevs fungerande. Socialtjänsten tar del av BOPS
riskbedömningar vilka kan ligga till en grund för den kommande bedömningen i
ärendet. Socialtjänst och polis träffas också regelbundet för att diskutera övergripande
frågor och för att informera varandra om respektive uppdrag.
Samverkan med sjukvården är ett utvecklingsområde. Förvaltningen arbetar för att
förbättra samverkan och kunskapsutbyte med exempelvis akutvårdsavdelningar,
mödravård och barnavård samt med regionens våldtäktsmottagningar.
I uppdraget till stadens relationsvåldscentrum (RVC) ingår att ge stöd i
rättsprocessen till våldsutsatta personer som gjort en polisanmälan och som remitteras
till RVC från polisen. De erbjuds stöd i rättsprocessen, upp till fem samtal över tid,
inför och under rättsprocessen. Det finns däremot ett behov av att samarbeta med
åklagarmyndigheten för att få kännedom om när förövare släpps eller när
häktesförhandlingar ska ske.
Att ha en fast bostad är en grundläggande förutsättning för att kunna gå vidare i
behandling och bearbetning av sin tidigare våldsamma relation samt för att skydda sig
själv och eventuella barn. Bristen på bostäder kan vara ett hinder för våldsutsatta att
lämna våldsutövaren. Det bör finnas möjlighet för dessa personer att få en ny bostad.
Staden har flera verksamheter som tar emot och ger stöd både till brottsutsatta och
till våldsutövare. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att fortsätta utveckla det
arbete som redan pågår i staden. Vidare bedömer förvaltningen att det idag finns
fungerande samverkansformer och upparbetade samarbetsrutiner mellan verksamheter
inom staden samt med Region Stockholm och Polisregion Stockholm och kan därför
inte se behov av en haverikommission.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Socialnämnden
Reservation anfördes av Alexandra Mattson Åkerström m.fl. (V) och Karin
Gustafsson m.fl. (S) enligt följande.
Socialnämnden föreslås
att avslå förvaltningens förslag till beslut
att bifalla motionen
att därutöver anföra följande
Under 2018 konstaterades 26 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en
parrelation vid tidpunkten för brottet eller tidigare. 22 av dessa var kvinnor. Jämfört
med 2017 är det 15 fler fall av dödligt våld i en parrelation, och även en större andel
av det dödliga våldet totalt.
Kvinnor som dödas av en man de har eller har haft en relation till har ofta sökt
samhällets hjälp på ett eller annat sätt. Även i Stockholms stad har kvinnor mördats
trots att de beviljats hjälp av socialtjänst eller berättat för polis vad de blivit utsatta för.
Liksom förvaltningen är vi av uppfattningen att mycket görs i staden för att
förebygga och förhindra våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Under föregående mandatperiod lade det rödgrönrosa styret stort fokus vid att ta fram
det stadsövergripande programmet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld
och förtryck, lägga mer resurser på utbildning av socialtjänst och skolpersonal samt
arbeta uppsökande och våldsförebyggande. Vi ser positivt på att stor del av det arbete
som vi påbörjat nu fortgår i staden. Det är däremot oroande hur det grönblå styret
skurit ned det uppsökande arbetet riktat mot kvinnor och genom planerade
ombildningar gjort det svårare för våldsutsatta kvinnor, utan stora ekonomiska
resurser, att få en bostad.
Vi anser att staden skyndsamt behöver inrätta en haverikommission mot mäns våld
mot kvinnor. För trots ökade resurser och kunskap mördas fortfarande kvinnor av män
de har eller har haft en relation med. En haverikommission kan se över och utreda var
det brister, hur samarbetet mellan olika samhällsinstanser sett ut i de fall där våldet fått
dödligt utfall och vilka ytterligare åtgärder som krävs. Detta kan leda till viktig ny
kunskap som förhoppningsvis kan förhindra fler fall av dödligt våld

Reservation anfördes av Mads Lundgaard (SD) enligt följande.
1. Att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen av Feministiskt initiativ
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna delar motionärernas oro i denna fråga och vi ser mycket
allvarligt på att mäns mord på kvinnor ökar. De insatser som förvaltningen beskriver i
sitt tjänsteutlåtande har bevisligen inte varit tillräckliga och det är uppenbart att
Stockholms stad behöver ta ett större ansvar i denna fråga. Vår uppfattning är att en

15

kommunal haverikommission vore ett gynnsamt verktyg för att se var i
samhällsinsatserna det brister.
Sverigedemokraterna föreslår mot bakgrund av detta att Feministiskt initiativs
motion ska bifallas.

Ersättaryttrande gjordes av Anna Rantala Bonnier enligt följande.
Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i förslag till beslut och
reservation från (V),(S).
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Mads Lundgaard (SD) enligt följande.
1. Att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen av Feministiskt initiativ
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna delar motionärernas oro i denna fråga och vi ser mycket
allvarligt på att mäns mord på kvinnor ökar. De insatser som förvaltningen beskriver i
sitt tjänsteutlåtande har bevisligen inte varit tillräckliga och det är uppenbart att
Stockholms stad behöver ta ett större ansvar i denna fråga. Vår uppfattning är att en
kommunal haverikommission vore ett gynnsamt verktyg för att se var i
samhällsinsatserna det brister.
Sverigedemokraterna föreslår mot bakgrund av detta att Feministiskt initiativs
motion ska bifallas.

Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Shirley Magné (SD) enligt följande.
1. Att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen av Feministiskt initiativ
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna delar motionärernas oro i denna fråga och vi ser mycket
allvarligt på att mäns mord på kvinnor ökar. De insatser som förvaltningen beskriver i
sitt tjänsteutlåtande har bevisligen inte varit tillräckliga och det är uppenbart att
Stockholms stad behöver ta ett större ansvar i denna fråga. Vår uppfattning är att en
kommunal haverikommission vore ett gynnsamt verktyg för att se var i
samhällsinsatserna det brister.
Sverigedemokraterna föreslår mot bakgrund av detta att Feministiskt initiativs
motion ska bifallas.
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Södermalms stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Ulf Wester (SD) enligt följande.
1. Att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen av Feministiskt initiativ
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna delar motionärernas oro i denna fråga och vi ser mycket
allvarligt på att mäns mord på kvinnor ökar. De insatser som förvaltningen beskriver i
sitt tjänsteutlåtande har bevisligen inte varit tillräckliga och det är uppenbart att
Stockholms stad behöver ta ett större ansvar i denna fråga. Vår uppfattning är att en
kommunal haverikommission vore ett gynnsamt verktyg för att se var i
samhällsinsatserna det brister.
Sverigedemokraterna föreslår mot bakgrund av detta att Feministiskt initiativs
motion ska bifallas.
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