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Stockholms stads program mot våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution, människohandel för sexuella
ändamål samt sexuellt våld oberoende relation
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Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/924
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Sammanfattning
Socialnämnden fick uppdrag i budget 2020 att revidera
Stockholms stads program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Programmet utgår från
den nyligen framtagna regionala strategin för att förebygga och
bekämpa våld i Stockholms län som tagits fram inom ramen för
Operation kvinnofrid 2020. Utifrån detta har målgruppen utökats
och omfattar nu våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål
samt sexuellt våld oberoende relation. Programmets syfte är att
förebygga dessa olika typer av våld och att ge stöd och skydd när
det ändå sker. Programmet följer den regionala strategins
målstruktur och har sju mål med tillhörande aktiviteter och
indikatorer. I programmet finns texter om de olika våldstyperna,
förebyggande arbete, viktiga perspektiv att ha med sig i arbetet och
vikten av samverkan.
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Förvaltningens uppfattning är sammanfattningsvis att det är ett
ambitiöst och väl genomarbetat förslag till nytt program.
Programmet är tydligt och informativt och omfattar övergripande
kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och andra
målgrupper. Många aspekter av problematiken kring och
konsekvenser av våld kopplat till målgrupperna lyfts fram och
underbyggs av fakta och statistik.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat 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 till Södermalms stadsdelsnämnd
för yttrande senast den 2 december 2020.
Ärendet har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder och
facknämnder, stadsledningskontoret, Stockholms Stadshus AB,
kommunstyrelsens pensionärsråd, kommunstyrelsens råd för
Agenda 2030, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor,
Alla Kvinnors Hus, Fryshuset, Kvinnors Nätverk, Länsstyrelsen
Stockholm, Länsstyrelsen Östergötland, Mångkulturellt Centrum,
Nationellt centrum för kvinnofrid, Origo, Polisregion Stockholm,
Region Stockholm, RFSL Stockholm, Riksorganisationen GAPF Glöm aldrig Pela och Fadime, ROKS, Rädda Barnen, Somaya
kvinno- och tjejjour, Stockholms tingsrätt, Sveriges Kvinnolobby,
Terrafem och Unizon.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samråd med
sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 16 november och i
rådet för funktionshinderfrågor den 17 november 2020.
Ärendet
Socialnämnden fick uppdrag i budget 2020 att revidera
Stockholms stads program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Arbetet har
genomförts i samråd med en referensgrupp som bestått av
representanter från bland annat arbetsmarknadsnämnden, Origo
Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, tre
stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden och äldrenämnden.
Civilsamhällesorganisationer har också fått möjlighet att lämna
synpunkter på programmets föreslagna aktiviteter. Inför
framtagandet av det nya programmet har socialnämnden, med hjälp
av Sweco, undersökt hur väl känt det tidigare programmet är i
stadens verksamheter, programmets styrkor och svagheter samt
utvecklingsbehov inom arbetet mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck i staden.
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Det nya programmet är tätt sammankopplat med den
regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i
Stockholms län som tagits fram inom ramen för Operation
kvinnofrid 2020. Då den regionala strategin har utökat
målgrupperna till att även omfatta personer utsatta för prostitution
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och människohandel för sexuella ändamål samt personer utsatta för
sexuellt våld oberoende av relationen till förövaren inkluderas även
dessa målgrupper i stadens program. Den regionala strategin har en
tydlig koppling till den nationella strategin för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Stockholms stads arbete för
jämställdhet ska bidra 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. Det nya programmet har även koppling till ett antal
internationella och nationella styrdokument samt ett stort antal av
Stockholms stads olika program.
Syfte med programmet
Programmets främsta syfte är att förebygga våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel
för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation, och att
det upptäcks om det ändå sker. Programmet syftar också till att
säkerställa att stöd, skydd och insatser till barn, unga, vuxna och
äldre inom programmets målgrupper, är samordnat, evidensbaserat
och av hög kvalitet, samt adekvat och likställt oavsett var i staden
de bor. Programmet är ett stöd för ett strukturerat, kontinuerligt och
långsiktigt arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål
samt sexuellt våld oberoende relation i staden. Programmet utgör
också en grund för samverkan inom staden och för samråd med
de organisationer som arbetar med programmets målgrupper, samt
andra berörda aktörer och ansvariga huvudmän.
Programmets innehåll och struktur
Programmet innehåller en övergripande vision: Stockholm är en
stad fri från våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt
sexuellt våld oberoende relation. Programmet innehåller även sju
mål och till varje mål finns ett antal aktiviteter, indikatorer samt en
ansvarsfördelning för nämnder och bolagsstyrelser. Förutom detta
står angivet vad som behöver vara på plats för att nå respektive mål.
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Programmet omfattar alla nämnder och bolag i staden i olika
utsträckning, beroende på vad nämnden eller bolaget ansvarar för.
Vissa nämnder och bolag berörs främst utifrån sin roll som
arbetsgivare, medan andra berörs av många olika mål och
aktiviteter.

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2020/764
Sida 4 (6)

Programmet innehåller ett avsnitt om de olika typer av våld som
omfattas av programmet; våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution eller sex mot
ersättning, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld
oberoende relation. Avsnittet om våldets olika uttryck handlar om
hur många som är utsatta och våldets konsekvenser. Ett avsnitt har
fokus på viktiga perspektiv att ha kunskap om i arbetet, vilka bidrar
till att öka förståelsen kring olika behov, vilket ökar möjligheten till
mer träffsäkra insatser. Vidare innehåller programmet avsnitt om
samverkan, förebyggande arbete i olika former samt fortsatt behov
av kunskapsutveckling inom området.
Arbetsgivarperspektivet är ett nytt perspektiv som inte har funnits
med i tidigare program. Det innebär att programmet inte bara
fokuserar på arbete mot våld som sker i stadens verksamheter och
som riktar sig till invånarna, utan också på arbete för att som
arbetsgivare stötta stadens medarbetare när de utsätts för våld från
närstående.
Programmets mål
 Stadens verksamheter arbetar våldsförebyggande.
 Våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser
utifrån sina behov.
 Stadens verksamheter arbetar aktivt för att upptäcka
våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.
 Våldsutsatta vuxna och barn har tillgång till insatser utifrån
sina behov.
 Våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar.
 Stadens verksamheter arbetar med systematisk
kunskapsutveckling.
 Stadens verksamheter använder metoder och insatser som
vilar på evidens och/eller på beprövad erfarenhet.
Ansvar och uppföljning
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att genomföra angivna
aktiviteter och följa upp dem och de indikatorer de berörs av i ILS.
Insatserna för att förverkliga programmet följs upp i
den ordinarie uppföljningen av mål, aktiviteter och indikatorer i
tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
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Socialnämnden ansvarar för en samlad uppföljning av programmet
för hela staden och för en övergripande samordning.
Kommunstyrelsen ansvarar för en samlad uppföljning av
kommunfullmäktiges mål för arbetet inom stadens verksamheter
och för att vid behov tydliggöra stadens prioriteringar inom
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området. Programmet gäller för perioden 2021-2025.
Synpunkter och förslag
Förvaltningens uppfattning är sammanfattningsvis att det är ett
ambitiöst och väl genomarbetat förslag till nytt program.
Programmet är tydligt och informativt och omfattar övergripande
kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och andra
målgrupper. Många aspekter av problematiken kring och
konsekvenser av våld kopplat till målgrupperna lyfts fram och
underbyggs av fakta och statistik.
Det finns en hög grad av inkluderande i programmet där fler
målgrupper och perspektiv finns med än i det förra programmet. En
utvidgning är exempelvis att det lagts till prostitution,
människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende
relation. Styrkan med detta är att få med fler grupper som kan
fångas upp och erbjudas hjälp och stöd.
Förvaltningen ser också positivt på de kopplingar som görs mot
andra viktiga program och styrdokument, såsom Agenda 2030 och
FN:s barnkonvention. Att det nya programmet är samordnat med
andra viktiga styrdokument underlättar för nämnderna att bedriva
ett arbete som följer styrdokumenten.
Det är bra att det finns en kunskapshöjande ambition i programmet
eftersom alla som ska arbeta utifrån det inte är specialister inom
området. Detta gör att arbetet med dessa frågor får en bättre
förankring i verksamheten och att det blir tydligt varför arbetet med
våld i nära relationer är prioriterat. Det är också bra att det
förebyggande arbetet som behövs på olika nivåer lyfts fram och
tydliggörs i programmet och att det förebyggande arbetet på alla
nivåer gynnas av samhandling mellan olika aktörer.
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I programmet anges att nämnderna ska anta och genomföra angivna
aktiviteter och indikatorer som de berörs av i samband med den
ordinarie verksamhetsplaneringen och att dessa ska följas upp i
samband med den ordinarie verksamhetsuppföljningen i ILS.
Förvaltningens uppfattning är att det är viktigt att det sker en
samordning med ordinarie anvisningar för verksamhetsplanering
och uppföljning, så att det är tydligt vad som förväntas av
nämnderna.
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Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Maria Klemets Hellberg
Avdelningschef

Bilagor
Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella
ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025.
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