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Tack för er skrivelse och era förslag. Personer med
funktionsnedsättning som utsätts för våld i nära relation, eller hot
om våld, är extra utsatta utifrån de hinder som
funktionsnedsättningen utgör. Det kan till exempel vara svårt att
värja sig mot slag, att kommunicera med omgivningen eller att
förstå att det som personen utsätts för är brottsligt. Personer med
behov av omvårdnad kan utsättas för våld och kränkande
behandling utan att kunna förmedla detta till någon.
Såsom ni föreslår i skrivelsen ska funktionsnedsättning finnas
med som bakgrundsvariabel i de kartläggningar och de
uppföljningar som staden gör. Funktionshinderperspektivet ska
tydliggöras i budget och andra styrande dokument, och i
socialnämndens budget lyfts vikten av bemötandefrågor liksom
ökad kunskap om intersektionalitet, det vill säga hur olika faktorer
såsom funktionalitet, kön och etnicitet samverkar.
Det är nödvändigt att kvinnojourer, skyddade boenden och
brottsofferjourer är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. När det gäller jourer som är upphandlade av
staden, och som stadsdelsnämnderna använder sig av, ska de
individuella avtalen säkerställa att den våldsutsatta personens behov
tillgodoses, detta gäller inklusive behov utifrån
funktionsnedsättning.
Stockholms stad har också fyra egna verksamheter som ger stöd
till personer som är utsatta för våld i nära relationer. Av dem är
Relationsvåldscentrum och Kriscentrum för kvinnor och barn
fysiskt tillgänglighetsanpassade. Sedan finns Kruton, med
verksamhet för unga vuxna utsatta för hedersrelaterat våld, samt
Hvilan, akut- och korttidsboende för framför allt hemlösa kvinnor.
Dessa har lokaler centralt och lättillgängligt belägna. Dock ligger de
i äldre fastigheter som kan vara svåra att fullt ut
tillgänglighetsanpassa.
Jag har därför gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda om de
nuvarande lokalerna går att tillgänglighetsanpassa och huruvida
delar av dem kan anpassas omedelbart. Denna utredning har startat.
Staden ökar stödet till brottsutsatta personer, det gäller även
personer med funktionsnedsättning. Under innevarande år tar
socialförvaltningen fram en handbok för det brottsförebyggande
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arbetet. Utgångspunkten i stadens stöd till brottsutsatta personer är
att den enskilde ska få det stöd och den hjälp som hen behöver,
oavsett om vederbörande har en funktionsnedsättning eller inte. Det
är då viktigt att kunskaperna är goda om olika gruppers särskilda
utsatthet, om intersektionalitet och om de olika stödinsatser som kan
behövas inte minst i kvinnofridsarbetet. Under hösten planerar
socialförvaltningen en utbildningssatsning om våld i nära relationer
mot olika särskilt utsatta grupper, där personer med
funktionsnedsättning ingår. Utbildningen riktas till personal i
socialtjänsten.
Stockholm ska leda arbetet att säkerställa respekt för mänskliga
rättigheter. Genom ett aktivt arbete mot diskriminering skapas
förutsättningar för att fler ska kunna utvecklas som människor. Det
ger ett rikare Stockholm. För att stärka arbetet har ett råd för
mänskliga rättigheter inrättats. Vi för också över ansvaret för
funktionshinderombudsmannen från socialnämnden till
kommunstyrelsen för att markera funktionens centrala betydelse.
Med vänlig hälsning,
Ewa Larsson (MP)
Socialborgarråd
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