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Personer med funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för 

våld och övergrepp, särskilt kvinnor med funktionsnedsättning där våldet 

också kan rikta sig mot själva funktionsnedsättningen. Exempelvis kan en 

kvinna med funktionsnedsättning nekas tillgång till hjälpmedel och medicin. 

Våldet kan vara svårt att upptäcka då en del med funktionsnedsättning träffar 

få andra personer än de som ger dem vård. Om det är vårdaren som är förövare 

är det en oerhört utsatt situation för den enskilde och svår att ta sig ur. Perso-

ner med fysisk funktionsnedsättning kan vara helt beroende av andra för för-

flyttning, sköta sin personliga hygien och liknande vilket gör dem extra sår-

bara. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är också särskilt utsatta 

då de kan ha svårt att förstå vad de blir utsatta för och svårt att återge till andra 

vad de varit med om. I en hederskontext kan också funktionsnedsättning anses 

skamligt och detta leder till en extra sårbarhet för att utsättas för hedersvåld. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i hederkontext kan 

riskera att isoleras från omgivningen och kan ha svårt att förstå vad man blir 

utsatt för såsom tvångsgifte.  

En del kommuner har valt att skärpa reglerna kring registerkontroll att inte 

bara inkludera verksamheter för barn utan även annan vård och omsorg för 

vuxna inom LSS. Även i regeringens ”Betänkande av Utredningen om belast-

ningsregisterkontroll i arbetslivet” föreslås en sådan möjlighet att införas rö-

rande registerkontroll för LSS-verksamhet som sker i hemmet, för att förhindra 

övergrepp samt förmögenhetsbrott. Någon sådan lag har dock inte trätt i kraft 

ännu. 
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 Mot bakgrund av ovan yrkar jag att  

- Stockholm stad begär registerkontroll vid anställning inom LSS 

i stadens egna verksamheter samt ställer detta som krav vid 

upphandling av verksamheter inom LSS att göra detsamma.  

- Stockholm stad genomför uppsökande arbete inom LSS-verk-

samheter för att informera om våld och vart man kan vända sig 

för att få stöd.  

- Personal inom LSS erbjuds vidareutbildning årligen på temat 

våld för att kunna upptäcka och stödja personer som utsätts. 
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