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Omsorgsnämnden

Grannar minskar våld i nära relationer, svar på motion
(V)
Förslag till omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgs- och äldreförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Omsorgs- och äldreförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med att kommunstyrelsen antagit en handlingsplan mot
våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck där trygghetsskapande
arbete i enlighet med intentionerna i Huskurage policy och rutin uppmärksammas.
Ärende
Jessica Eek, Eva Lindblad och Elisabet Strömfelt, Vänsterpartiet, föreslår i en
motion att:
- Kommunfullmäktige antar Huskurage policy om våld i nära relationer
och uppmanar AB Stångåstaden och Lejonfastigheter att informera sina
hyresgäster om policyn.
- I samband med ägardirektivet för AB Stångåstaden och Lejonfastigheter
tas fram ska även Huskurage inarbetas.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att
informera samtliga privata fastighetsägare om Huskurages policy och
uppmanar dem att informera boende.
Syftet med motionen är att öka grannars benägenhet att ingripa och bidra till att
minska våld i nära relationer.
Huskurage är en ideell förening som har utarbetat en policy och rutin vid oro
för våld i nära relation riktat till grannar i hyreshus, bostadsrättsföreningar och
tomtägar- villaföreningar. Policyn/rutinen innehåller konkreta råd om hur man
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som enskild kan agera i situationer där man upplever att det förekommer våld i
nära relation i en angränsande lägenhet/bostad. Den utgör ingen samlad policy
för våld i nära relation.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2018, § 267, bland annat att anta en
handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Enligt
handlingsplanen ska bland annat en dialog föras med de kommunägda bolagen
i syfte att de ska ta ett ansvar i arbetet med att motverka våld och
hedersrelaterat förtryck. Som ett exempel på trygghetsskapande arbete för
hyresgäster nämns Husfrid/Huskurage.
Omsorgs- och äldreförvaltningen bedömer att intentionerna i motionen är
beaktade i kommunstyrelsens antagna handlingsplan. Motionen föreslås
besvaras med hänvisning till innehållet i handlingsplan mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat förtryck.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Grannar minskar våld i nära relationer, svar på motion (V), 2018-11-08
Motionen
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Bakgrund
Jessica Eek, Eva Lindblad och Elisabet Strömfelt, Vänsterpartiet, föreslår i en
motion att:
- Kommunfullmäktige antar Huskurage policy om våld i nära relationer och
uppmanar AB Stångåstaden och Lejonfastigheter att informera sina hyresgäster
om policyn.
- I samband med ägardirektivet för AB Stångåstaden och Lejonfastigheter tas
fram ska även Huskurage inarbetas.
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att informera
samtliga privata fastighetsägare om Huskurages policy och uppmanar dem att
informera boende.
Syftet med motionen är att öka grannars benägenhet att ingripa och bidra till att
minska våld i nära relationer.
Huskurage är en ideell förening som har utarbetat en policy och rutin vid oro
för våld i nära relation riktat till grannar i hyreshus, bostadsrättsföreningar och
tomtägar- villaföreningar. Policyn/rutinen innehåller konkreta råd om hur man
som enskild kan agera i situationer där man upplever att det förekommer våld i
nära relation i en angränsande lägenhet/bostad. Den utgör ingen samlad policy
för våld i nära relation.
Bedömning
Kommunstyrelsen antog 2014 en riktlinje för styrande dokument där en policy
definieras som ett dokument som ska ange kommunens övergripande
värderingar samt syn- och förhållningssätt inom antingen all kommunal
verksamhet eller inom ett avgränsat politikområde. En policy ger vägledning
för exempelvisservice och bemötande, samverkan, likabehandling samt en
effektiv och rättssäker kommunorganisation.
Omsorgs- och äldreförvaltningen bedömer att policyn och rutinen vänder sig
till fastighetsägare och styrelser för bostadsrätts-, tomtägar- respektive
villaföreningar.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2018, § 267, bland annat att anta en
handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Enligt
handlingsplanen ska bland annat en dialog föras med de kommunägda bolagen
i syfte att de ska ta ett ansvar i arbetet med att motverka våld och hedersrelaterat förtryck. Som ett exempel på trygghetsskapande arbete för hyresgäster
nämns Husfrid/Huskurage.
Omsorgs- och äldreförvaltningen bedömer att intentionerna i motionen är
beaktade i kommunstyrelsens antagna handlingsplan. Motionen föreslås
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besvaras med hänvisning till innehållet i handlingsplan mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat förtryck.
Kommunala mål
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
Jämställdhet
Handlingsplan våld i nära relationer är en viktig del inom kommunens
jämställdhetsarbete.
Samråd
Vid framtagandet av handlingsplanen mot våld i nära relationer genomfördes
samråd med kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som tillstyrkte förslaget.
Uppföljning och utvärdering
När kommunstyrelsen antog handlingsplanen i juni 2018 uppdrogs till samtliga
nämnder att följa upp handlingsplanen en gång per år i samband med
redovisning av verksamhetsberättelse och bokslut. Omsorgsnämnden och
socialnämnden fick i uppdrag att gemensamt ansvara för att en
kommunövergripande uppföljning sker i början av varje mandatperiod med
start våren 2023 och redovisas för kommunstyrelsen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna

