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Genomför informationskampanj för att nå
våldsutsatta i karantän
Svar på nämndens uppdrag till förvaltningen

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag
om vilka fastighetsägare och aktörer det är som har spridit
information om våld i nära relation under våren och om möjligt i
vilka fastigheter. Förvaltningen ska även ge en bild av antalet
hushåll som nåtts av informationen.
Samtliga medlemmar i föreningen Skärholmens Fastighetsägare,
SKAFAST har fått möjlighet att sätta upp information om våld i
nära relation. Det omfattar 20 fastighetsägare över alla fyra
stadsdelar inom stadsdelsnämndsområdet.
De fastighetsägare som har satt upp informationen är:
 Svenska Bostäder i Bredäng, Vårberg och Skärholmen.
 Stockholmshem i Sätra och Skärholmen.
 Einar Mattsson i Vårberg och Sätra.
 Bo Lundblad fastigheter i Vårberg.
 Gillsätra BRF i Sätra.
 Gransätra BRF i Sätra.
 Primula i Bredäng.
SKAFAST uppskattar att 5 350 hushåll har nåtts av informationen.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnd gav den 16 april 2020 förvaltningen i uppdrag att
bereda en skrivelse från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V)
och Feministiskt initiativ (Fi) som handlar om att stärka det
uppsökande arbetet där förvaltningen gavs i uppdrag att utreda
möjligheten att genomföra en informationskampanj för att nå
våldsutsatta i karantän och våldsutövare samt återkomma med
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förslag på ytterligare åtgärder för att stärka skyddet och nå ut till
våldsutsatta i hemmet.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 27
augusti 2020 att godkänna förvaltningens svar på skrivelsen samt ge
förvaltningen ytterligare ett uppdrag. Uppdraget handlar om att ta
fram ett underlag om vilka fastighetsägare och aktörer som har
spridit information om våld i nära relation under våren och om
möjligt i vilka fastigheter. I den mån det är möjligt så är det också
bra om förvaltningen kan ge en bild av antalet hushåll som nåtts av
informationen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för socialtjänst.
Ärendet
Skrivelsen handlar om att ta fram ett underlag om vilka
fastighetsägare och aktörer har spridit informationen om våld i nära
relation under våren och om möjligt i vilka fastigheter. Skrivelsen
efterfrågar även om det är möjligt för förvaltningen att ge en bild av
antalet hushåll som nåtts av informationen.
Förvaltningen har i tidigare svar på skrivelse med dnr. SKHLM
2020/306 beskrivit vilket arbete genomförs för att nå våldsutsatta
och våldsutövare i karantän.
Synpunkter och förslag
Samtliga medlemmar i föreningen Skärholmens Fastighetsägare,
SKAFAST har fått möjlighet att sätta upp information om våld i
nära relation. Det omfattar 20 fastighetsägare över alla fyra
stadsdelar inom stadsdelsnämndsområdet.
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De fastighetsägare som har satt upp informationen är:
 Svenska Bostäder i Bredäng, Vårberg och Skärholmen.
 Stockholmshem i Sätra och Skärholmen.
 Einar Mattsson i Vårberg och Sätra.
 Bo Lundblad fastigheter i Vårberg.
 Gillsätra BRF i Sätra.
 Gransätra BRF i Sätra.
 Primula i Bredäng.
Det är svårt att ge en exakt bild av antalet hushåll som har nåtts av
informationen. Fastighetsägare har 7 500 lägenheter och
information delades ut till 5 350 lägenheter. SKAFAST drar därför
slutsatsen att 5 350 hushåll har nåtts av informationen.
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Jämställdhetsanalys
Förvaltningen ser positivt på att mäns våld mot kvinnor, liksom
kvinnors utsatthet uppmärksammas eftersom det är en viktig
samhällsfråga som knyter an till ett av de nationella
jämställdhetspolitiska målen som handlar om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra.
Det specifika stärkande arbete som pågår nu i syfte att nå
våldsutsatta och våldsutövare förväntas öka jämställdheten och
bidra till måluppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen.
Förvaltningens arbete som rör våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck inkluderar även andra utsatta
grupper. Kvinnor, män, flickor, pojkar och personer i alla åldrar
med könsöverskridande identitet får likvärdigt stöd från
förvaltningen om de utsätts för våld eller utsätter andra för våld.
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