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I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande har Stina Svensson (FI) 
ställt följande frågor: 
 

• Vilka extraordinära åtgärder har staden vidtagit för att skydda våra invånare från ökat 
våld i nära relationer sedan mars 2020? 

• Vilka extraordinära åtgärder planerar staden att vidta för att skydda våra invånare 
från ökat våld i nära relationer? 

• Med bakgrund av effekterna av Corona-pandemin: Vilken plats anser 
kommunstyrelsens ordförande att arbete mot våld i nära relationer bör ges i stadens 
kommande Trygghetsråd, i stadens krisberedskapsarbete samt i stadens 
jämställdhetsarbete? 

Svar från Nina Miskovsky, ansvarigt kommunalråd för frågor om våld i nära relationer. 

Allt för många människor drabbas av våld i nära relationer Jag ser mycket allvarligt på den 

ökande mängden aktualiseringar av våld i nära relationer (VINR) för barn och unga samt 

vuxna under juni-juli 2020. De aktualiseringar som skett under perioden januari till 

september under 2020 är marginellt högre än 2019 med 1,4 procent. Sommaren 2020 var 

den lugnaste på många år när det gäller social oro krig barn och unga.  

Ser man sammantaget på statistiken mellan mars och september kan vi se en ökning med 18 

procent jämfört med 2019 vad gäller vuxna. Ökningen kan bero på en reell ökning av VINR 

eller så har den utökade informationskampanjen som staden haft nått fler utsatta än tidigare 

år vilket ökat antalet aktualiseringar, det är svårt att säga.  

Vi har noga följt antalet aktualiseringar samt haft nära dialog med direktören för social 

resursförvaltning samt direktörerna i stadsdelsnämnderna för att vidta åtgärder om så skulle 

behövas. Under perioden mars-september 2020 har lägesbilden uppdaterats veckovis vilket 

har skapat möjlighet att anpassa insatser och aktiviteter efter behov. Det har under perioden 

funnits platser på de skyddade boendena för personer utsatta för våld i nära relation. Under 

våren 2020 tilldelade Alliansen 300 mkr till stadsdelsnämnderna för att hantera ökade 

kostnader i samband med Corona, pengar som även gick till individ- och familjeomsorg. 

Fokus har varit på att upptäcka våldsutsatta samt informera om vart det finns stöd och hjälp 

att få.  

För att förebygga och minska förekomsten av våld i nära relationer är det viktigt med tidiga 

insatser. Dels i den akuta situationen, dels att barn i skolan får lära sig om sina rättigheter. 
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Arbetet för att skydda stadens invånare från ökat våld sker bland annat i stadens förskolor 

och grundskolor där man är tydliga med att det är nolltolerans mot våld, kränkningar och hot 

vilket är en stor del av det förebyggande arbetet. Arbetet pågår även i stadens nya 

socialnämnder där man har fått i uppdrag att säkerställa tillgången på jour- och familjehem 

samt säkerställa uppföljningen av verksamheten. Nämnderna har i kommunfullmäktiges 

budget fått i uppdrag att fortsätta utvecklingen av arbetet mot ökat våld i nära relationer, 

där det våldspreventiva arbetet ska utvecklas. Vidare fortsätter arbetet med att följa 

utvecklingen av aktualiseringar. Smittspridningen går upp och ned konstant och då är det 

viktigt att vi fortsatt har en noga bevakningen av lägesbilden. Det finns även en risk att 

antalet utsatta synliggörs när pandemin mattas av och isoleringen minskar, då är vi redo att 

snabbt vidta åtgärder.  

Arbetet mot våld i nära relation har en viktig roll i stadens Trygghetsråd. Kvinnojourer i Väst 

har en representant i rådet och vi ser fram emot en god dialog för att stärka arbetet mot 

våld i nära relationer. Likaledes har arbetet en viktig plats i stadens jämställdhetsarbete 

Göteborgs Stads plan för Jämställdhet 2019 – 2023 som är ett viktigt verktyg för att 

ytterligare belysa, förebygga och bekämpa våld i nära relationer.  

 

Nina Miskovsky (M) 
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Interpellation av Stina Svensson (FI) till 
kommunstyrelsens ordförande om insatser 
mot våld i nära relation som en effekt av 
Corona-pandemin 
 

Jag vill i kommunfullmäktige rikta följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Axel Josefsson (M): 

1. Vilka extraordinära åtgärder har staden vidtagit för att skydda våra invånare från ökat 
våld i nära relationer sedan mars 2020? 

2. Vilka extraordinära åtgärder planerar staden att vidta för att skydda våra invånare från 
ökat våld i nära relationer? 

3. Med bakgrund av effekterna av Corona-pandemin: Vilken plats anser 
kommunstyrelsens ordförande att arbete mot våld i nära relationer bör ges i stadens 
kommande Trygghetsråd, i stadens krisberedskaparbete samt i stadens 
jämställdhetsarbete? 

Bakgrund 
På dragning kring Corona-effekter för kommunstyrelsen 2020-08-12 redovisade direktör 
på Social resursförvaltning för kommunstyrelsen hur antal aktualiseringar kring våld i 
nära relationer (ink hedersrelaterat våld) ökat med +20% för barn och unga och +56% för 
vuxna under juni-juli 2020 jämfört med juni-juli 2019. 

Polismyndigheten har via sin samverkan med staden meddelat att antalet anmälda brott i 
kategorien ”Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre, av närstående genom parrelation” 
ökat med +52% (+359 fall) i Region Väst under första halvåret 2020. 

 

Stina Svensson (FI) 

Kommunfullmäktige 
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