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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-10-19

§ 333
Svar på mot ion om at t st ärka huskuraget från
Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI)
KSN-2019-03832
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Sammanfattning
Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 9 december
2019 att
utöka konceptet Huskurage till fler delar av Uppsala, samt
utreda vilka nya insatser som kan göras för att fler boende ska reagera när de
misstänker att det förekommer våld i nära relation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2021
Bilaga 1, Motion om att stärka huskuraget från Lovisa Johansson (FI) och Stina
Jansson (FI)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 29 september 2021
Yrkanden
Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till
motionens första att-sats.
Beslutsgång
Ordförande ställer först föreliggande förslag om besvarande av motionens första attsats mot Therez Almerfors (M) med fleras yrkande om bifall till detsamma och finner att
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer därefter föreliggande förslag om besvarande av motionensandra
att-sats mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Reservation
Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-10-06

Diarienummer:
KSN-2019-03832

Handläggare:
Sofia Venemalm

Svar på motion om att stärka huskuraget från
Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 9 december
2019 att
•
•

utöka konceptet Huskurage till fler delar av Uppsala, samt
utreda vilka nya insatser som kan göras för att fler boende ska reagera när de
misstänker att det förekommer våld i nära relation.

Beredning
Ärendet har beretts av socialförvaltningen i samarbete med Uppsalahem AB och
kommunledningskontoret.
Socialnämnden har behandlat ärendet 29 september 2021 och föreslagit att motionen
besvaras med föredragningen i ärendet.
Föredragning
Under 2018 införde Uppsalahem i samarbete med socialförvaltningen Huskurage i sitt
bestånd i Gottsunda. En av Huskurage grundare, Nina Rung, bjöds in till Uppsalahem
för att hålla en föreläsning för medarbetare och chefer i södra distriktet. Information
gick ut till alla hyresgäster i Gottsunda i form av lappar i trappuppgångar och
tvättstugor.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
Clickortapheretoentertext.
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Vid flera tillfällen bjöds hyresgästerna in till informationsmöten där det fanns möjlighet
att komma med frågor och diskutera Huskurage som koncept.
Uppsalahem har fortsatt lansera Huskurage och utvidgat informationen till östra och
västra distrikten genom lappar i fastigheternas allmänna utrymmen. För närvarande
ska konceptet utökas till att omfatta Studentstaden och en översyn kommer därefter
att göras av Uppsalahems totala bestånd. Målsättningen är att hela Uppsalahems
bestånd ska omfattas av Huskurage.
I enlighet med kommande planering ska det genomföras digitala föreläsningar med
Nina Rung. Föreläsningarna kommer att erbjudas all personal på Uppsalahem.
Utbildningen är tänkt att genomföras i flera omgångar under år 2021. Tanken är att
hyresgästerna ska få ta del av föreläsningen i syfte att skapa förståelse hos invånarna
för vilken skillnad engagemang och civilkurage kan utgöra för den som är våldsutsatt.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2021
Bilaga 1, Motion om att stärka huskuraget från Lovisa Johansson (FI) och Stina
Jansson (FI)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 29 september 2021

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Motion: Stärk huskuraget
Under 2018 dödades 26 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. 22 av dessa var kvinnor. Samma
år anmäldes omkring 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med
offret. Våld i nära relation är ett klassat folkhälsoproblem både nationellt och internationellt.
Nästan alla våldsbrott begås av män. 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män,
enligt Brottsförebyggande rådet. Således är det ett patriarkalt uttryck, en politisk fråga och något vi som
politiker har ansvar att arbeta för att stoppa.
Berättelserna om kvinnor som har sökt hjälp, och sedan dödats, är tyvärr många. Fysiskt våld föregås
oftast av psykiskt våld. Våld i nära relationer inbegriper allt från psykiskt våld, hot om våld till fysiskt och
dödligt våld. Allt psykiskt våld leder inte till fysiskt våld, men allt våld skadar. Vi måste behandla all våld
som akut.
Huskurage är ett initiativ som bildades utifrån idén om att våld i nära relationer går att förhindra genom
att få grannar att reagera. Huskurage bildar en rutin för hur grannar ska agera vid oro för våld i nära
relation. Idag har metoden implementerats i många kommuner och av många stora fastigheter. Målet är att
förhindra våld i nära relationer, exempelvis genom att fler ringer på hos grannen och frågar hur det står
till, eller bara ringer på och går därifrån. Huskurage manar också till att kontakta polisen vid en hotfull
eller akut situation.
Civilkuraget måste stärkas i praktiken. Därför behövs fler insatser för att fler ska agera.

Med anledning av detta yrkar vi:
-

Att utöka konceptet Huskurage till fler delar av Uppsala
Att utreda vilka nya insatser som kan göras för att fler boende ska reagera när de misstänker att
det förekommer våld i nära relation.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)

Uppsala
kommun
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Datum:
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Socialnämnden
Protokoll

§136
Svar på motion om att stärka huskuraget från
Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl)
SCN-2021-00406
Beslut
Socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning
Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) föreslår i en motion väckt 9 december
2019 att
•
•

utöka konceptet Huskurage till fler delar av Uppsala, samt
utreda vilka nya insatser som kan göras för att fler boende ska reagera när de
misstänker att det förekommer våld i nära relation.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes signatur
(X.

Tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2021
Bilaga, Motion om att stärka huskuraget från Lovisa Johansson (Fl) och Stina
Jansson (Fl)

Utdragsbestyrkande

