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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 91

Svar på mot ion om at t i skrivelser från
kommunen inkludera fler former av våld i
relat ioner från Lisen Burmeister (SD)

KSN-2020-00804

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 24 februari 2020 att kommunen i sina
skrivelser tar bort formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” utan istället använder
benämningen ”våld i nära relationer” om det inte specifikt gäller enbart den typen av
våld, och att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av ”mäns våld mot kvinnor” till
”våld i nära relationer” när det är dags för nytryck.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021§ 93
Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021
Bilaga 1, Motion om att inkludera fler former av våld från Lisen Burmeister (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 17 februari 2021

Yrkanden

Jonas Segersam (KD) yrkar:
att med ovanstående yttrande besvara motionens första attsats
att avslå motionens andra attsats.

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen.

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag till motionen.
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Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om avslag till motionens först att-sats mot
Jonas Segersams (KD) yrkande om besvarande av densamma och mot Stefan Hanna (-)
med fleras yrkande om bifall till densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om avslag till motionens andra att-sats mot
Stefan Hanna (-) med fleras yrkande om bifall till densamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Reservat ioner

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
I motionens första attsats föreslås att kommunen ska skriva ”våld i nära relationer” i
stället för ”mäns våld mot kvinnor” om inte ärendet specifikt gäller enbart den typen av
våld. Det är förstås rimligt. Det finns däremot ingen anledning att ensidigt ersätta det ena
med det andra i alla kommunens dokument, eftersom det finns goda skäl att särskilja
olika typer av relationsnära våld. Mäns våld mot kvinnor är exempelvis dödligare än
andra typer av relationsnära våld, och behöver ges särskilt utrymme. Det i sig betyder
dock inte att kommunen ska underlåta att jobba med kvinnors våld mot män och våld i
samkönade relationer.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Motionen är relevant och det är viktigt att markera att vi ser särskilt allvarligt på våld
inom nära relationer. Att bifalla motionen innebär inte att man också i olika texter kan
beskriva mäns våld mot närstående kvinnor som det mest förekommande. Det
förekommer tveklöst även våld mot barn i allt för stor utsträckning. Allt för ofta utsätts
även barn för våld i relationer där mannen utsätter kvinnan för regelbundna fysiska
övergrepp. Att avslaget på motionen bland annat refererar till att uttrycket ”våld i nära
relationer” anses kopplat till ett behov av att fånga upp och synliggöra till exempel våld i
samkönade relationer, våld mot äldre, våld i hederns namn, våld mot personer med
funktionsnedsättning och våld mot just barn är löjligt. Våld i nära relationer är ett bra
samlingsuttryck för allt liknande våld och i samband med att man talar om det
övergripande vålds perspektivet ska man självklart vara mer precis om vilket
relationsvåld man specifikt riktar in sig på.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande med motiveringen:
Motionen ringar in det uppenbart olämplig i att låta det framstå som att våld i nära
relationer i allmänhet alltid handlar om att män ger sig på kvinnor. Det kan liknas med
att i officiella allmänna sammanhang i ämnet försäljning av låtsasförsäkringar under
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hotfulla former till mindre näringsidkare välja att som regel använda titulera fenomenet
som ”invandrares våld på näringslivet” bara för att man kan vinkla data till att på något
sätt få det att framstå som motiverat. Då förstår varje politiskt korrekt själ att det börjar
bubbla lite i magen av obehaget som uppstår när något är kontroversiellt. Kontroversiellt
är det i sådana fall eftersom fenomenet utpressning av näringsidkare inte alltid sker med
en invandrare som gärningsman, och att det därför är direkt olämpligt att koppla det
allmänna fenomenet samman med en begränsad grupp i samhället. Det ska dock inte
förväxlas med att prata om just den specifika gruppens delaktighet i sådan verksamhet
som naturligtvis också behöver avhandlas, men då gör man så under just kontexten av
att det är en delgrupp bakom ett allmänt fenomen och rubricerar den nedbrytningen på
ett sätt så det inte missförstås.
Av ovanstående motivering framstår det som fullt rimligt att bifalla motionen eftersom
den, likt resonemanget, lyfter fram att just fenomenet våld i nära relationer ska användas
i förekommande allmänna sammanhang, men att begreppet mäns våld mot kvinnor
absolut ska användas när just den delen av våld i nära relationer avhandlas.
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§ 93

Svar på mot ion om at t i skrivelser från
kommunen inkludera fler former av våld i
relat ioner från Lisen Burmeister (SD)

KSN-2020-00804

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 24 februari 2020 att kommunen i sina
skrivelser tar bort formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” utan istället använder
benämningen ”våld i nära relationer” om det inte specifikt gäller enbart den typen av
våld, och att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av ”mäns våld mot kvinnor” till
”våld i nära relationer” när det är dags för nytryck.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021
Bilaga 1, Motion om att inkludera fler former av våld från Lisen Burmeister (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 17 februari 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om att i skrivelser från 
kommunen inkludera fler former av våld i 
relationer från Lisen Burmeister (SD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 24 februari 2020 att kommunen i sina 

skrivelser tar bort formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” utan istället använder 

benämningen ”våld i nära relationer” om det inte specifikt gäller enbart den typen av 

våld, och att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av ”mäns våld mot kvinnor” till 
”våld i nära relationer” när det är dags för nytryck. 

Beredning 

Ärendet har beretts av socialförvaltningen och kommunledningskontoret. Perspektivet 
för jämställdhet har beaktats i ärendet. 

Socialnämnden har behandlat ärendet 17 februari 2021 och föreslagit att motionen 
avslås. Ledamoten för (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Föredragning 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är könsrelaterat våld mot kvinnor ett 
globalt folkhälsoproblem och att betrakta som en kränkning av de mänskliga 

rättigheterna. 

När Uppsala kommun i skrivelser refererar till ”mäns våld mot kvinnor” är 
utgångspunkten regeringens sjätte jämställdhetspolitiska delmål att ”Mäns våld 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-11 KSN-2020-00804 

  
Handläggare:  

Sofia Venemalm 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 
och möjlighet till kroppslig integritet.” Regeringen har i linje med gängse forskning 
och kartläggningar ställt sig bakom det att våld mot kvinnor i nära relationer oftast 

utövas av en man mot en kvinna, vanligtvis en partner.  

Forskning fastslår att det mesta våldet i nära relationer utövas av en man gentemot 

en kvinna som han levt eller lever tillsammans med. Kvinnor utsätts oftare än män 

för grovt, upprepat och kontrollerande våld från en partner. I jämförelse med män 
är det också vanligare att kvinnor utsätts för sexuellt våld i nära relationer. 

Studien ”Våld och hälsa” från 2014 visar att 14 procent av kvinnorna och 4 procent 
av männen någon gång efter 18 års ålder har utsatts för fysiskt våld eller hot om 

fysiskt våld i en pågående eller avslutad relation. 20 procent av kvinnorna och 8 

procent av männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt våld av en 

nuvarande eller tidigare partner.  

Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har 
utsatts för psykiskt snarare än fysiskt våld. Det kan handla om verbala angrepp 

(förlöjligande och mobbning), isolering (social eller ekonomisk), svartsjuka, hot om 
fysiskt våld, hot om skilsmässa och förstörelse av personlig egendom. 

Sammantaget är män mer utsatta för våld än kvinnor. Våldet mot män sker dock 

vanligtvis i offentliga miljöer och utövas av andra män, mer sällan i nära relationer.  

I linje med den nationella jämställdhetspolitiken använder Uppsala kommun fler 

begrepp än ”mäns våld mot kvinnor”, till exempel kvinnofridskränkningar, 
kvinnofrid, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, med mera. Våld 
i nära relationer är ett begrepp vars tillkomst hänger samman med ett behov av att 

fånga upp och synliggöra andra särskilt utsatta/sårbara grupper så som våld i 
samkönade relationer, våld mot äldre, våld i hederns namn, våld mot personer med 

funktionsnedsättning, våld mot barn och våldsutövare.  

Att den nationella jämställdhetspolitiken fortfarande år 2020 talar specifikt om 
mäns våld mot kvinnor är för att det är det vanligaste våldet som begås i nära 

relationer. Omkring 20 kvinnor per år mördas till följd av att de utsatts för våld av 

en man, i nära relation.  

Den samhälleliga diskursen idag handlar snarare om huruvida begreppet ”våld i 
nära relationer” urholkar och osynliggör det vanligaste våldet; mäns våld mot 

kvinnor.  

I enlighet med den nationella jämställdhetspolitiken kommer Uppsala kommun 
även fortsättningsvis använda de begrepp som den förespråkar. Det inbegriper 
både ”mäns våld mot kvinnor” liksom ”våld i nära relation.”   

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 

• Bilaga 1, Motion om att inkludera fler former av våld från Lisen Burmeister (SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 17 februari 2021 
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Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



 

 

 
 

 

Motion om att i skrivelser från kommunen 

inkludera fler former av våld i relationer 
 

Våld i nära relationen är dåligt på så många sätt. Att utsättas för våld av en person som man har kär 

och oftast i sitt hem där man har rätt att känna sig trygg är mycket traumatiskt och ska fördömas på 

alla sätt. Att mäns våld mot kvinnor skulle vara värre än mäns våld mot män eller annat våld i nära 

relationer finns inget belägg för. Våld i nära relationer är alltid fel oavsett vem som är förövare 

respektive utsatt.  

Vad vi har upptäckt i flera skrivelser i kommunens texter och även i skrivelser från partier in till 

kommunfullmäktige/nämnder så benämns ofta våld i nära relationer specifikt som ”mäns våld mot 

kvinnor”.  

Vi lever idag i ett samhälle där många former av relationer och familjekonstellationer finns. Att då 

reducera eller specifikt peka på ”mäns våld mot kvinnor” anser vi begränsar problematiken. Mäns 

våld mot män eller kvinnors våld mot kvinnor eller oavsett konstellation av relation eller 

könstillhörighet är i fallet oviktigt, det är våldet som är problemet.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att kommunen i sina skrivelser tar bort formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” utan 

istället använder benämningen ”våld i nära relationer” om det inte specifikt gäller enbart 

den typen av våld.  

 

• Att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av ”mäns våld mot kvinnor” till ”våld i nära 

relationer” när det är dags för nytryck. 

 

 

 

Uppsala 28 januari 2020 

 

Lisen Burmeister 

Ledamot, SD  
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-17 

Socialnämndens protokoll onsdagen den 
17 februari 2021 

Plats och tid 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 14:00-17:15 

Paragrafer 

19-35 (§§ 22-25 justerades omedelbart) 

Justeringsdag 

Torsdagen den 25 februari 2021 

Underskrifter 

Asal Gohari Moghadam (S), ordförande 

Michael Holtorf (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: socialnamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-17 

Närvarande 

Beslutande 

Asal Gohari Moghadam (S), ordförande 

Alf Karlsson (MP), 1:e vice ordförande, deltar på distans ej §§ 22-25 

Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande 

Per-Olof Forsblom (V), deltar på distans ej §§ 22-25 

Inga-Lill Sjöblom (S) 

Rezene Tesfazion (S), deltar på distans ej §§ 22-25 

Gunilla Oltner (S), deltar på distans ej §§ 22-25 

Ludvig Arbin (L) 

Michael Holtorf (M) 

Vivianne Eriksson (M) 

Viviane Obaid (C), deltar på distans ej §§ 22-25 

Leif Boström (KD) 

Lena Borg (V), deltar på distans ej §§ 22-25 

Lisen Burmeister (SD), deltar på distans ej §§ 22-25 

Birgitta L Johansson (S), §§ 22-25 

Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta L Johansson (S), ej §§ 22-25 

Sami Bechara (S), deltar på distans ej §§ 22-25 

Tommy Bringholm (S), deltar på distans ej §§ 22-25 

Leyla Demirel (L), deltar på distans ej §§ 22-25 

Thess Lorin (MP), deltar på distans ej §§ 22-25 

Karolina Karlsson (M), fr o m § 21, ej §§ 22-25 

Gunnar Granberg (C), deltar på distans ej §§ 22-25 

Alexandra D'Urso (V), fr o m § 27 

Övriga närvarande 

Avdelningschef Katja Friberg och sekreterare Lotta von Wowern 

På distans närvarar: Direktör Tomas Odin, avdelningschefer Ola Jeremiasen, Ann-

Christine Dahlen och Kerstin Karlsson, enhetschef Johan Eikman, controller Magnus 

Bergmark, strateg Tomas Fäldt, ekonomichef Peter S:t Cyr, strateger Åsa Hedlund och 

Sofia Venemalm, HR-chef Therese Hagberg 

Justerandes signatur , ' 

 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-02-17 

§27 

Svar på motion om att i skrivelser från 
kommunen inkludera fler former av våld i 
relationer från Lisen Burmeister (SD) 

SCN-2020-00656 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

Lisen Burmeister (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Asal Gohari (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Lisen Burmeister (SD) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget yrkande mot Lisen Burmeisters (SD) yrkande och finner bifall 

till liggande förslag. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 24 februari 2020 att kommunen i sina 

skrivelser tar bort formuleringen "mäns våld mot kvinnor" utan istället använder 

benämningen "våld i nära relationer" om det inte specifikt gäller enbart den typen av 

våld, och att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av "mäns våld mot kvinnor" till 

"våld i nära relationer" när det är dags för nytryck. 

När Uppsala kommun i skrivelser refererar till "mäns våld mot kvinnor" är 

utgångspunkten regeringens sjätte jämställdhetspolitiska delmål att "Mäns våld mot 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-02-17 

kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 

möjlighet till kroppslig integritet." Regeringen har i linje med gängse forskning och 

kartläggningar ställt sig bakom det att våld mot kvinnor i nära relationer oftast utövas 

av en man mot en kvinna, vanligtvis en partner. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2020 

• Motion om att inkludera fler former av våld från Lisen Burmeister (SD) 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

Cg« 

 

VjAifr\-

  


	Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07 § 91
	§ 91
	Svar på motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i relationer från Lisen Burmeister (SD)
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Reservationer


	27. Svar på motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i relationer från Lisen Burmeister (SD)
	Protokollsutdrag 93
	§ 93
	Svar på motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i relationer från Lisen Burmeister (SD)
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång


	6. Svar på motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i relationer från Lisen Burmeister (SD)
	6. Svar på motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i relationer från Lisen Burmeister (SD)
	Svar på motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i relationer från Lisen Burmeister (SD)
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Beredning
	Föredragning
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



	Motion
	Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-02-17 § 27
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4




