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Yttrande angående yrkande från MP och V 
angående våld i nära relationer  

 

Yttrandet  

Vi delar Miljöpartiets och Vänsterpartiets oro över att isolering i hemmet, i 

samband med coronapandemin, ökar riskerna för våld i nära relationer.   

Ökad isolering i hemmen innebär inte enbart risker för ökat våld, utan försvårar 

även möjligheterna för den utsatta att söka hjälp, samt minskar chanserna att 

situationen uppmärksammas av sin ordinarie omgivning.  

Detta gäller även för utsatta ungdomar som nu studerar på distans när 

gymnasieskolorna hålls stängda. De som utsätts för våld i nära relationer, 

hedersrelaterat våld och förtryck eller i någon form far illa i sitt hem, befinner sig 

därför i en än mer utsatt situation under coronapandemin.  

Det är därför av största vikt att Göteborgs Stad noga bevakar utvecklingen och har 

en beredskap för ökade insatser.  

I kontakt med Dialoga och Social Resursförvaltning den 200407, gavs en 

lägesbild som i nuläget inte påvisade några större förändringar. Utvecklingen följs 

mycket noga och på dagsbasis, genom att statistik och data samlas in, samt via 

uppdateringar i kontakter med jourer och stödorganisationer. Utlysning av nya 

medel till ideella jourer kommer att ske inom kort, det finns en pott för detta. I 

nuläget uppgavs inte bristande resurser stå i vägen för planerade eller önskade 

insatser. Vi gör därför bedömningen att ytterligare 5 miljoner inte får någon 

önskad effekt. 

I dagsläget är det således inte pengar som är problemet, utan problematiken ligger 

främst i att våldsutsatta i karantän riskerar att bli avskurna från möjligheter att få 

hjälp. Därför kan det inte nog understrykas att civilkurage är viktigare än 

någonsin nu under coronapandemin. En uppmärksam granne eller annan 

medmänniska i den utsattes närhet kan vara avgörande. 
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Yttrande angående - Yrkande från V och Mp 
angående våld i nära relationer med anledning av 
Coronaviruset. 
Yttrandet 
Folkhälsomyndigehtens rekommendationer och riktlinjer innebär att man ska stanna 
hemma om man visar minsta tecken på symptom för Covid-19. Det medför att fler 
människor stannar hemma i karantän, jobbar hemifrån eller är hemma för vård av barn. 
En ökad isolering i hemmet riskerar att öka våld i nära relationer.  
Socal resursnämnd ser ingen drastisk ökning utan har fortsatt hög beläggning på boenden. 
Social resursförvaltning kommer att göra en utlysning av medel för ideella kvinnojourer 
och socialaboenden i nästa vecka. På kriscentrum för kvinnor samt kriscentrum för män 
ser man inte heller någon drastisk ökning av inkomna samtal. På de ideella stödlinjerna 
har några upplevt ett ökat tryck på deras stödlinjer medans andra upplever att det är 
samma tryck som tidigare.  

Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte behöver tillsättas extra medel till Social 
resursnämnd. Från förvaltningen jobbar man idag fram hur beläggningen ser ut på 
kvinnojourer, stödlinjer och socialjouren som kommer att redovisas på Kommunstyrelsen 
den 8 april. Förvaltningen bevakar frågan och utvecklingen av såväl våld i nära relationer 
som Covid-19. Man har en beredskap för en ökning av våld i nära relationer och anser att 
man i dagsläget ha kontroll över situationen.  

Med hänvisning till ovanstående text kommer vi att yrka avslag på yrkandet. 
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Yrkande angående våld i nära relationer med 
anledning av Coronaviruset. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen avsätter 5 miljoner för att stärka arbetet mot våld i nära relationer.  

2. Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i samband 

med bokslutet.  

Yrkandet 
Coronapandemin innebär att fler och fler människor i Sverige isolerar sig och stannar 

hemma i karantän. Detta är nödvändigt för att få stopp på spridningen, men en förödande 

situation för alla som utsätts för våld i nära relationer. Våld i nära relation riskerar att öka 

markant och därför behövs det beredskap för det. Göteborgs Stad har också 

uppmärksammat detta och gått ut med information till förvaltningar om att ha beredskap 

för detta.   

Vi rödgrönrosa i Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ anser att stadens 

förhöjda beredskap för våld i nära måste följas av konkreta satsningar. Det är viktigt att 

stödet till och samordningen med jourer och andra verksamheter som arbetar akut med 

frågan säkerställs och även ökar för att möta behovet som kommer att uppstå när 

våldsutsatta ber om hjälp. Regeringen har nationellt avsatt 100 miljoner till organisationer 

som stöttar barn och kvinnor, nu måste vi även se till att alla får hjälp. Detta måste ske 

oavsett om den hjälpsökande vänder sig till staden eller till någon av dessa organisationer.  

I Frankrike bedömer man att våldet i nära relationer ökat med så mycket som 36% sedan 

karantänen började. Likande utveckling har dokumenterats i Spanien där utegångsförbud 

rått i flera veckor. Vi har inte ännu nått kulmen av Corona-krisen i Göteborg, och således 

kan vi vänta oss en succesiv ökning även av våldet. Både stadsdelsnämnder och social 

resursnämnd är redan hårt belastade av krisen och de behöver mer tillskott för att kunna 

klara dessa utmaningar.  
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