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Svar på remiss – Motion om att inrätta en 
haverikommission kring mäns våld mot 
kvinnor    

Förslag till beslut 
 

1. Stadsdelsnämnden Lundby avstyrker motionen om att inrätta en 

haverikommission kring mäns våld mot kvinnor (SLK dnr 1361/19). 

 

2. Stadsdelsnämnden Lundby översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen 

som eget yttrande i ärendet. 

Sammanfattning 
En motion av Stina Svensson (Fi) och Teysir Subhi (Fi) har inkommit för yttrande av 

Lundby stadsdelsnämnd. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att 

inrätta en haverikommission för att utreda varje fall av dödligt våld och grovt våld mot 

kvinnor i Göteborgs Stad. Syftet med en kommunal haverikommission är förebygga 

våldet och föreslå förbättringar för att stoppa mäns våld mot kvinnor.  

Förslaget om att inrätta en haverikommission för att utreda varje fall av dödligt våld och 

grovt våld mot kvinnor i Göteborgs Stad strider mot kommunallagen. Socialstyrelsen   

har i uppdrag att utreda motsvarande fall av dödligt och grovt våld mot kvinnor. Utifrån 

detta föreslår förvaltningen att Lundby stadsdelsnämnd avstyrker motionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utifrån ett samhällsperspektiv innebär konsekvenserna av våld i nära relationer stora 

kostnader på både lång och kort sikt. 

I detta ärende bedömer Lundby stadsdelsförvaltning att stadsdelens ekonomi skulle 

påverkas i ringa omfattning. För Göteborg Stad som helhet kan förvaltningen inte uttala 

sig. För en mer detaljerad beräkning av ekonomiska konsekvenser krävs ett övergripande 

kartläggningsarbete. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Lundby 
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Bedömning ur social dimension 
Varje fall av dödligt våld och grovt våld mot kvinnor är ett stort misslyckande för 

samhället och Göteborgs Stad har övergripande mål om att våld i nära relation ska 

upphöra. Det är viktigt att arbetet mot våld i nära relationer genomförs oavsett kön, 

religion, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

ålder eller etnisk tillhörighet. För att förhindra mäns våld mot kvinnor är ett aktivt 

förebyggande arbete som också inkluderar ett arbete med maskulinitetsnormen och ett 

arbete med våldsutövarna en viktig strategi. Barnperspektivet har beaktats och det är en 

viktig del att varje barn har rätt att leva ett liv fritt från våld. 

 

Samverkan 
Information har skett i förvaltningsgemensam samverkansgrupp den 2020-03-12 

Expedieras 
Ärendet expedieras till SLK 

Bilagor 
1. Motion av Stina Svensson (Fi) och Teysir Subhi (Fi) om att inrätta en 

haverikommission för att utreda varje fall av dödligt våld och grovt våld mot 

kvinnor i Göteborgs Stad. 
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Ärendet  
En begäran om yttrande har inkommit från stadsledningskontoret avseende en motion av 

Stina Svensson (Fi) och Teysir Subhi (Fi) om att inrätta en haverikommission för att 

utreda varje fall av dödligt våld och grovt våld mot kvinnor i Göteborgs Stad. Motionen 

har remitterats till Social resursnämnd samt stadsdelsnämnderna Västra Hisingen, Lundby 

och Östra Göteborg. Yttrandet ska nämndbehandlas och skickas till stadsledningskontoret 

senast den 2020-03-23. 

Beskrivning av ärendet 
En motion av Stina Svensson (Fi) och Teysir Subhi (Fi) har inkommit för yttrande av 

Lundby stadsdelsnämnd. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att 

inrätta en haverikommission för att utreda varje fall av dödligt våld och grovt våld mot 

kvinnor i Göteborgs Stad. Motionärerna anser att 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. 

Motionärerna ser ett behov av att Göteborgs Stad tar initiativ till en haverikommission 

och bjuder in andra aktörer att delta.  

Förvaltningens bedömning 
En haverikommission är ett särskilt uppdrag som är tydligt definierat och som 

Socialstyrelsen ansvarar för. Därför varken ska eller får en kommun syssla med detta i 

enlighet med kommunallagens regler om den kommunala kompetensen. I 2 kap. 2 § 

kommunallagen tydliggörs vad kommuner får syssla med om det inte är särskilt reglerat i 

speciallag. Enligt nämnda lagrum får kommuner och regioner inte ha hand om sådana 

angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan 

ska ha hand om.  

Amandakommissionen är en tillfällig insats till skillnad från Socialstyrelsens uppdrag 

som är tills vidare. Insatsen är inte specifikt inriktad på dödligt våld och grovt våld.  

Att utreda och förebygga brott när kvinnor avlidit till följd av våld, är en uppgift för 

polisen samt för socialstyrelsen enligt lagstiftning SFS 2007:606. Förutom att det skulle 

stå i strid med kompetensreglerna i kommunallagen så finns det inget stöd i lagen för att 

kunna inhämta uppgifter från polis eller sjukvård som socialstyrelsen fått med stöd av 

SFS 2007:606. En kommunal haverikommission strider mot kommunallagen. 

Socialstyrelsens arbete utifrån SFS 2007:606 har bedrivits sedan 2008 på nationell nivå 

och syftar till att belysa systembrister inom våld i nära relation. Arbetet innebär att 

Socialstyrelsen genomfört så kallade dödsfallsutredningar då ett barn har avlidit med 

anledning av brott eller då en vuxen person har avlidit med anledning av ett brott av en 

närstående eller tidigare närstående person. Syftet med utredningsverksamheten är att ge 

underlag till förslag på åtgärder som förebygger att barn far illa eller att kvinnor och män 

utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer. 

Från och med 1 januari 2019 har socialstyrelsens uppdrag utökats till att omfatta fler fall 

än där barn eller vuxna avlidit. Utökningen omfattar barn som utsatts för grov misshandel 

eller synnerligen grov misshandel samt vuxna som utsatts för försök, förberedelse eller 

stämpling till mord eller dråp av närstående eller tidigare närstående person. Resultaten 

från dödsfallsutredningarna sammanställs i en rapport som utges vartannat år. I rapporten 
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om dödsfallsutredningar 2016–2017 ingick 21 dödsfall som rör vuxna. Av dessa var 19 

offer kvinnor. 

Lundby stadsdelsnämnd är skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden och risker för 

allvarliga missförhållanden till inspektionen för vård och omsorg, IVO. Lex Sarah-

bestämmelserna omfattar personal inom socialtjänsten och inom stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas 

och missförhållanden rättas till.  

Utifrån förslaget om att inrätta en haverikommission för att utreda varje fall av dödligt 

våld och grovt våld mot kvinnor i Göteborgs Stad strider mot kommunallagen och att 

uppdraget genomförs på nationell nivå av Socialstyrelsen föreslår förvaltningen att 

Lundby stadsdelsnämnd avstyrker motionen.  
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