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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-10-19

§ 332
Svar på mot ion om at t inrät t a en
haverikommission mot mäns våld mot kvinnor
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson
(FI)
KSN-2019-03830
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Sammanfattning
Lovisa Johansson och Stina Jansson (båda FI) föreslår i en motion väckt 9 december
2019 att Uppsala kommun inrättar en haverikommission för att utreda det dödliga
våldet mot kvinnor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2021
Bilaga 1, Motion om att inrätta en haverikommission mot mäns våld mot
kvinnor från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 29 september 2021
Yrkande
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 17(23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-10-19

Reservation
Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-10-06

Diarienummer:
KSN-2019-03830

Handläggare:
Sofia Venemalm

Svar på motion om att inrätta en
haverikommission mot mäns våld mot kvinnor
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 och Stina Jansson (båda FI) föreslår i en motion väckt 9 december
2019 att Uppsala kommun inrättar en haverikommission för att utreda det dödliga
våldet mot kvinnor.
Beredning
Ärendet har beretts av socialförvaltningen och kommunledningskontoret.
Socialnämnden har behandlat ärendet 29 september 2021 och föreslagit att motionen
besvaras med föredragningen i ärendet.
Föredragning
Det dödliga våldet mot kvinnor har den senaste tiden aktualiserats och det står klart att
krafttag måste vidtas för att förhindra att flera kvinnor mördas till följd av våld i nära
relation. Trots att omfattande insatser och resurser har tillkommit genom åren återstår
samma problem, samma berättelser från våldsutsatta kvinnor och barn och därtill en
ökning av antalet kvinnor som mördas av sin partner, vanligtvis en man.
Socialnämnden har därför uppdragit till socialförvaltningen att ta fram konkreta
förslag på hur arbetet mot mäns våld mot kvinnor kan följas upp, redovisas samt
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föreslå åtgärder för att minska våldet för att i slutändan leva upp till kommunens
styrdokument avseende mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck.
Syftet är att socialnämnden och övriga nämnder ska få kännedom om hur många
kvinnor i kommunen som utsätts för våld och hur många barn som berörs. I uppdraget
ingår att socialförvaltningen ska beskriva det samlade arbete mot mäns våld mot
kvinnor, vilket inbegriper hur förvaltningens interna såväl som externa arbete
samordnas. Inom ramen för uppdraget ska förvaltningen också beskriva hur arbetet
med mäns våld motkvinnor kan förbättras och utvecklas.
I uppdraget ingår att kartlägga och redogöra för hur många barn som är direkt och
indirekt berörda av det våld som förekommer inom ramen för mäns våld mot kvinnor.
Syftet är att säkerställa att de barn som lever i sammanhang där det förekommer våld
ska få sina behov och lagstadgade rättigheter tillgodosedda.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2021
Bilaga 1, Motion om att inrätta en haverikommission mot mäns våld mot
kvinnor från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 29 september 2021

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Inrätta en haverikommission mot mäns våld mot kvinnor
Under det senaste året har antalet kvinnor som mördats av en närstående ökat lavinartat. Under år 2018
mördades 22 kvinnor av en man de var eller varit i en relation med. Jämfört med år 2017 är det 15 fler fall
av dödligt våld i en parrelation, och även en större andel av det dödliga våldet totalt. Det är en tydlig
signal om att samhällets ansträngningar är otillräckliga.
Varje kvinna som dör till följd av våldet är ett samhälleligt misslyckande. Kvinnor som dödas av en man
de har eller har haft en relation till har ofta sökt samhällets hjälp på ett eller annat sätt.
Precis som utredningar tillsätts när det förekommer större olyckor inom exempelvis vägtrafiken, bränder,
ras och farliga utsläpp med mera borde samhället ta ett helhetsansvar för att stoppa att kvinnor årligen dör
av våld i nära relationer. Det räcker inte med att enskilda gärningspersoner i bästa fall döms i domstol,
utan samhället som helhet måste agera för att förebygga våldet.
Feministiskt initiativ vill att Uppsala kommun inför en haverikommission med uppdrag att förebygga, utreda
och föreslå förbättringar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. En haverikommission behövs för att se hur
samverkan mellan polis, socialtjänst, sjukvård och andra samhällsinsatser fungerar och vilka insatser som
behövs för kvinnor som är utsatta för hot, våld och trakasserier.
Haverikommissionen behöver ta ett helhetsgrepp när det gäller våldsutsatta kvinnors livssituation, tillgång till
bostad i kommunen och möjligheter att fortsätta leva sitt liv utan fortsatta trakasserier.

Med anledning av detta yrkar vi
Att inrätta en haverikommission för att utreda det dödliga våldet mot kvinnor.

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

Uppsala
kommun

Sida 14 (25)

Datum:
2021-09-29

Socia[nämnden
Protokoll

§137
Svar på motion om att inrätta en
haverikommission mot mäns våld mot kvinnor
från Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson
( Fl)
SCN-2021-00408
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Yrkande
Per-Olof Forsblom (V) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot Per-Olof Forsbloms (V) yrkande och finner
bifall till liggande förslag.
Sammanfattning
Lovisa Johansson och Stina Jansson (båda Fl) föreslår i en motion väckt 9 december
2019 att Uppsala kommun inrättar en haverikommission för att utreda det dödliga
våldet mot kvinnor.
Beslutsunderlag
•
•

Justerandes ignatur

Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2021
Bilaga, Motion om att inrätta en haverikommission mot mäns våld mot kvinnor
från Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl)

,_g

Utdragsbestyrkande

