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Nytt ärende

Yrkande om krispaket mot mäns våld mot
kvinnor och andra former av våld i nära
relationer
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Socialnämnden Centrum tillförs 2 miljoner kr från den centrala reservationen
”Beredskap för nämndernas användning av eget kapital” för att utöka det ekonomiska
stödet till tjej- och kvinnojourer.
2. Förskole- Grundskole- och Utbildningsnämnderna tillförs 5 miljoner kronor vardera
från den centrala reservationen ”Beredskap för nämndernas användning av eget
kapital” för att utöka arbetet med våldsförbyggande insatser till barn och unga.
3. Funktionsstödsnämnden tillförs 5 miljoner kronor från den centrala reservationen
”Beredskap för nämndernas användning av eget kapital” för uppdraget från
Kommunfullmäktige att utöka insatser mot våld i nära relationer.
4. De fyra socialnämnderna tillförs 5 miljoner kronor vardera från den centrala
reservationen ”Beredskap för nämndernas användning av eget kapital” för uppdraget
från Kommunfullmäktige att utöka insatser mot våld i nära relationer.

Yrkandet

Vi rödgrönrosa partier Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ ser att det
gångna året med anledning av coronapandemin har inneburit en prövning av samhällets
förmåga att hantera kriser. Hur den offentliga sektorn är organiserad och vilka
prioriteringar som görs har granskats och ifrågasatts. Året har också präglats av mycket
diskussion om våld som utförs av gängkriminella och trygghet för Göteborgs invånare.
En våldsam pandemi som skapar enorma skadeeffekter och otrygghet, men tyvärr
konstant får för lite uppmärksamhet, är mäns våld mot kvinnor.
Mäns våld mot kvinnor utgör merparten av våld i nära relationer, och är det grövsta
uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt mellan könen. Att bekämpa mäns våld
mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna. I arbetet med att bekämpa mäns
våld mot kvinnor får inte kvinnor och män som utsatts för partnervåld i samkönade
relationer hamna i skymundan. Detsamma gäller kvinnor och män som utsatts för
hedersrelaterat våld och förtryck, en del av mäns våld mot kvinnor.
För de som utsätts för våld i hemmet är det centralt att inte vara ekonomiskt beroende av
sin partner för att kunna lämna relationen, tyvärr visar det sig alltför ofta att den
ekonomiska situationen hindrar många från att lämna en våldsam partner. Svårigheten att
hitta bostad i Göteborg utgör ett annat reellt hinder för många att kunna bryta upp från en
våldsam partner. Behovet av stöd och hjälp sträcker sig dessutom bortom pengar och tak
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över huvudet. Våldsutsatta kvinnors hela livssituation påverkas, det fysiska våldet
kommer ofta tillsammans med psykiskt och sexuellt våld som har förödande effekter på
kvinnornas psykiska hälsa och självkänsla. Här spelar både socialtjänsten och tjej- och
kvinnojourerna en livsviktig roll för att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp, utifrån den
utsattas behov. Att erbjuda skyddat boende till alla som är i behov av det är en helt
avgörande del, samtidigt som andra insatser också måste erbjudas för att åtgärda sociala,
ekonomiska och hälsorelaterade problem som kan ha uppstått som följd av våldet.
De ideella tjej- och kvinnojourerna har under lång tid varit bärande när det gäller att
synliggöra och sprida kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser. Men
kvinnojourerna existerar under osäkra förhållanden. De kläms mellan ökade krav
samtidigt som finansieringen är osäker och bristfällig. Det är dock inte
helt oproblematiskt att ideella krafter fått bära en sådan stor och viktig del till följd av att
kommuner inte fullt ut tagit sitt ansvar. Göteborgs stad måste säkerställa både att de egna
verksamheterna är tillräckliga, samt att kvinnojourerna har möjlighet att långsiktigt
planera och erbjuda insatser utifrån deras särskilda kompetens.
Även det våldspreventiva arbetet måste utvecklas och trappas upp. Om insatser endast
satsas på omsorg och omvårdnad för dem som utsätts kommer vi inte att komma
till rätta med våldets utbredning och konsekvenser. Det är endast genom preventivt arbete
våldet kan minska i samhället. Det arbetet kan självklart inte ske på bekostnad av stöd
och insatser för personer som utsätts. Båda delar behöver finnas samtidigt om våldet
någonsin ska upphöra.
På de rödgrönrosa partiernas initiativ beslutade Kommunfullmäktige i december 2020 att
förstärka arbetet mot våld i nära relationer inom områdena barn och unga, vuxna och
funktionshinder, samt att kompetenshöjande insatser ska genomföras. Ett stående uppdrag
åligger socialnämnderna att ”fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära relationer”.
Kommunstyrelsen fick senast den 3 mars information om läget gällande våld i nära
relationer utifrån socialtjänstens statistik. Det har skett en långsam men stadig ökning
under de senaste åren av antalet fall som aktualiseras inom socialtjänsten. Under 2020
genomfördes för första gången breda informationsinsatser till allmänheten, vilket kan
kopplas till en ökning av ärenden. Detta indikerar att mörkertalet är stort, något som
polisen ofta bekräftar, och att fler våldsutsatta kan få hjälp när information och insatser
från kommunen utökas.
Eftersom den borgerliga budgeten innebär en allvarlig underfinansiering av
socialnämnderna och Funktionsstödsnämnden kommer det vara mycket svårt att i
praktiken utöka insatserna tillräckligt. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt
initiativ föreslår därför ett krispaket om sammanlagt 42 miljoner kronor riktat mot mäns
våld mot kvinnor. Det krävs både en utökning av resurser och att frågan tydligt prioriteras
för att kunna bromsa det allvarliga våldet som drabbar främst kvinnor och barn i deras
hem.
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