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Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning 
 

En viktig fråga som tas upp i stadens budget är den om våld i nära relationer. I budgeten för 
socialnämnden avsetts 5 miljoner kronor för en utredning inom området. Stadsdelarna har i uppgift 
att arbeta för att motverka våld i nära relationer. Den grupp som särskilt pekas ut som utsatt är 
kvinnor. Men man nämner också män i relationer med kvinnor, personer i samkönade relationer och 
icke binära transpersoner. En grupp som dock inte nämns är personer med funktionsnedsättning.  
 
I stadens rapport Trygghet i Stockholm år 2014, som baseras på stadens trygghetsmätning, fanns 
inte variabeln funktionsnedsättning redovisad. Det gick därför inte att se i vilken utsträckning 
personer med funktionsnedsättning var utsatta för brott. Variabeln funktionsnedsättning redovisades 
dock i 2011 års rapport som visade att personer som uppgav att de hade någon funktionsnedsättning 
var mer utsatta för brott och mer oroliga att utsättas för brott än övriga medborgare. HSO 
Stockholms stad begärde därför en särskild redovisning för variabeln funktionsnedsättning vilket 
staden sammanställde. I denna framkommer att personer med funktionsnedsättning i högre grad än 
andra personer är utsatta för våld i nära relationer.  
 
För män och kvinnor med funktionsnedsättning är det dubbelt så många (4 procent mot 2 procent) 
som varit utsatta för våld i nära relationer än befolkningen i övrigt.  
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För kvinnor med funktionsnedsättning ser det än mer alarmerande ut. 5,3 procent av kvinnorna med 
funktionsnedsättning jämfört med 2,1 procent av kvinnorna i övrigt uppger att de varit utsatta för 
våld i nära relationer. 
 

    
 
När denna viktiga fråga får sitt berättigade fokus i budgeten vill vi understryka vikten av att 
inkludera ett funktionshinderperspektiv. Vi vill också uppmärksamma staden på den kritik som 
FN:s övervakningskommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har riktat mot 
Sverige för den låga andelen skyddade boenden för personer med funktionsnedsättning.  
 
Vi föreslår att 
 

• staden i budget och övriga styrdokument tydliggör funktionshinderperspektivet vad det gäller 
våld i nära relationer 

 

• staden har med bakgrundsvariabeln funktionsnedsättning och redovisar resultatet i 
undersökningar, bland annat i trygghetsmätningen 

 

• staden verkar för att kvinnojourer och brottsofferjourer är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning 

 

• staden ökar sitt stöd till brottsutsatta personer med funktionsnedsättning och att funktionshinder, 
genus-, barn-, ålder- och mångfaldsperspektiven ska beaktas i allt brottsförebyggande arbete och 
kvinnofridsarbete som staden bedriver. 
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