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Förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
Sammanfattning
Norrmalms stadsdelsnämnd har ombetts att svara på en remiss av
Feministiskt initiativ (FI) gällande en motion om nollvision mot
mäns dödliga våld mot kvinnor.
Motionärerna beskriver att varje dag blir barn och kvinnor utsatta av
män för fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Med en
nollvision och handlingsplan går det att förhindra att mord begås
och att våldet upptäcks på ett tidigt stadie, samt förebyggs. Därför
vill FI att Stockholms kommunfullmäktige antar en nollvision mot
mäns dödliga våld mot kvinnor.
Motionärerna skriver att med en nollvision kommer förpliktigande
att säkra handling och tillhandahålla resurser. I samband med att
nollvisionen antas ska en handlingsplan med förebyggande åtgärder,
akuta och långsiktiga insatser tas fram. Motionärerna föreslår ett
expertråd där stadens ungdoms -tjej och kvinnojourer ska ingå,
tillsammans med relevanta aktörer.
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Förvaltningen stödjer en nollvision mot mäns dödliga våld mot
kvinnor, och anser att det är en viktig målsättning, vilket ligger i
linje med Stockholms stads program. Förvaltningen anser att
programmet har en tydlig strategi för arbetet med att förebygga våld
och ge stöd och skydd. Förvaltningen föreslår att programmet
implementeras och utvärderas för att därefter se om det behövs
ändringar, tillägg eller en handlingsplan mot mäns dödliga våld mot
kvinnor.
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Bakgrund
Feministiskt initiativ har skrivit en motion om nollvision mot mäns
dödliga våld mot kvinnor. Kommunstyrelsen har begärt svar på
remissen från nämnden. Nämndens svar ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 2021-10-30.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen i samverkan med
äldreavdelningen. Synpunkter har inhämtats från förvaltningens
pensionärsråd och rådet för funktionshinderfrågor.
Ärendet
Norrmalms stadsdelsnämnd har ombetts att svara på en remiss av
Feministiskt initiativ (FI) gällande en motion om nollvision mot
mäns dödliga våld mot kvinnor. Motionärerna skriver att under
2020 mördades i Sverige 13 kvinnor, 2019 var siffran 14 kvinnor
och 2018 var siffran hela 22 kvinnor. Samtidigt polisanmäldes
nästan 9000 kvinnor våld i nära relationer under coronapandemiåret
2020.
Motionärerna beskriver att varje dag blir barn och kvinnor utsatta av
män för fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Med en
nollvision och handlingsplan går det att förhindra att mord begås
och att våldet upptäcks på ett tidigt stadie, samt förebyggs. Därför
vill Feministiskt initiativ att Stockholms kommunfullmäktige antar
en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor.
Med bakgrund av ovan föreslår FI kommunfullmäktige att besluta:
1. Att kommunfullmäktige antar en nollvision mot mäns
dödliga våld mot kvinnor.
2. Att en handlingsplan upprättas för att nå nollvisionen.
3. Att ett expertråd tillsätts bestående av företrädare för tjejoch kvinnojourer och andra relevanta aktörer som kan bistå
med sakkunskap i framtagandet av handlingsplanen.
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Synpunkter och förslag
Remissförslaget har en koppling till de nationella
jämställdhetspolitiska målen, med det övergripande målet att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. Ett av delmålen i de nationella jämställdhetspolitiska
målen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
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Enligt statistik1 från Brottsförebyggande rådet (Brå) för 2020, var
antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var
eller varit i parrelation 13 fall, viket motsvarar drygt hälften, 53
procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor. Dödligt våld
mot män i en parrelation uppgick till fyra fall, vilket motsvarar 4
procent av samtliga fall av dödligt våld mot män. Statistiken visar
således att dödligt våld i parrelationer främst utövas av män mot
kvinnor, även om män utsätts för våld och även dödligt våld av
närstående.
Våldsutsatta personer har samma rätt till stöd och ett respektfullt
och professionellt bemötande, oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck. Även om våld i nära relationer oftast
utövas av män mot kvinnor, är det är viktigt att även tillhandahålla
insatser för att förebygga och upptäcka våld, där våldsutövaren inte
är man och den våldsutsatta inte är kvinna.
Förvaltningen anser att det är viktigt att bemöta mäns våld mot
kvinnor utifrån ett helhetsperspektiv, genom att synliggöra och
motverka idéer, normer, lagar, institutioner och materiella
omständigheter som rättfärdigar mäns våld mot kvinnor.
Förvaltningen stödjer en nollvision mot mäns dödliga våld mot
kvinnor och anser att det är en viktig målsättning, vilket ligger i
linje med Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för
sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025.
En övergripande vision är att Stockholm är en stad fri från våldet
som beskrivs i programmet.
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Förvaltningen anser att programmet har en tydlig strategi för arbetet
med att förebygga våld och ge stöd och skydd. Detta genom att
arbeta våldsförebyggande, erbjuda relevanta insatser till
våldsutövaren och arbeta aktivt med att upptäcka våldsutsatta och
våldsutövare, samt erbjuda våldsutsatta insatser utifrån behov.
Därtill innehåller programmet ett mål om att våldsutsatt vuxna och
barn, medverkar i brottsutredningar och får skydd och stöd under
utredning och rättsprocess samt en aktivitet om att kommunen bör
utveckla samverkan med polisen, kriminalvården, hälso- och
sjukvård och kvinnojourer. I arbete inkluderas frågor om bostad,
ekonomiskt bistånd och barns skolgång.
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Våld i nära relationer - Brottsförebyggande rådet (bra.se)
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Förvaltningen föreslår att programmet implementeras och
utvärderas för att därefter se om det behövs ändringar, tillägg eller
en handlingsplan mot mäns dödliga våld mot kvinnor.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Anders Forsberg
Avdelningschef
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