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Sammanfattning
Svenska Bostäder har ombetts att yttra sig över remissen ”Stockholms stads
program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende av relationer”.
Svenska Bostäder ställer sig positivt till det nya reviderade och mer omfattande
programmet. Det nya programmet har en stor bredd med ett tydligt syfte att
bekämpa, motverka och förebygga olika typer av våld. Bolaget har dock ett par
medskick.
Ärendet
Socialnämnden fick i uppdrag i budget för 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 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 likväl 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 om vikten av samverkan. Nytt i detta
program är arbetsgivarperspektivet, det vill säga stadens ansvar att som
arbetsgivare vid behov stötta medarbetare som utsätts för våld från närstående.
Svenska Bostäders synpunkter och förslag
Svenska Bostäder är positivt till att programmet lyfter fram såväl det förebyggande
arbetet såväl som vikten av att ge stöd och skydd till de utsatta. Det är också bra att
programmet trycker på vikten av samverkan, exempelvis mellan olika förvaltningar
och bolag. Svenska Bostäder samverkar bland annat med kvinnojourer när det
gäller information om våld i nära relation. Kvinnojourerna gör ett viktigt arbete
med små resurser och att involvera dessa i stadens arbete är ett sätt att ta till vara
redan fungerande modeller. Att stödja dessa ekonomiskt kan också vara en möjlig
framgångsfaktor i det övergripande arbetet. Inom ramen för samarbetet i

Fastighetsägarföreningarna har ett utbildningsmaterial utarbetats som vänder sig
till bostadsbolagens medarbetare. Även i denna utbildning samarbetar vi med
kvinnojourerna.
Ett av Svenska Bostäders huvudmål är att kunna erbjuda trygga och säkra bostäder i
Stockholms Stad. Olika typer våld i hemmiljö motverkar detta mål. Bolaget anser
därför att boendeperspektivet hade kunnat vara tydligare i programmet, då
möjligheten till ett annat boende många gånger är en förutsättning för att kunna
komma ur en destruktiv relation. Här är det av vikt att Bostadsförmedlingens roll i
att bedöma förturer förtydligas.
Svenska Bostäder erbjuder som arbetsgivare stöd till samtliga anställda som utsatts
för psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld. Genom en aktör, som har specialiserat sig på
våld i nära relationer, erbjuder vi professionellt samtalsstöd.
Svenska Bostäder ställer sig positivt till det nya reviderade och mer omfattande
programmet.
Det är positivt att samverkan som framgångsfaktor lyfts fram på ett så tydligt sätt.
Med ett gemensamt mål om ett Stockholm fritt från våld där förvaltningar,
myndigheter och bolag samarbetar ökar möjligheten för måluppfyllelse.
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