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Vad görs för att 
stoppa våldet mot 
kvinnor? 

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 april 2021 
Interpellation 

Under de senaste veckorna har fem kvinnor blivit mördade. Mördade av män de levt med, 

skaffat barn med och haft en långvarig relation med. Förakt, rädsla och våld - det är vad 

många kvinnor idag upplever i sina hem - den plats som ska vara som tryggast. Mord är 

den yttersta konsekvensen av mäns våld. Slagen, hoten, misshandeln och våldtäkterna är 

brotten som begås varje dag. Ofta efter år av misstroende, svartsjuka och kontroll.  

 

Enligt en kartläggning som redovisats av Dagens Nyheter december 2020, visas att under 

coronapandemin har våldet i nära relationer ökat. Även FN rapporterar om att våld i nära 

relation ökat kraftigt under pandemin. 

 

Med isolering, oro inför framtiden eller ökat missbruk riskerar också våldet i hemmet att 

öka. Men isolering och samhällets nedstängning gör också att det är svårare att anmäla 

eller för utomstående att upptäcka. Det våld som män utsätter kvinnor och barn för är ett 

enormt samhällsproblem. Varje gång en kvinna mördas är det en fullständig katastrof och 

ett enormt misslyckande för hela samhället. Varje slag, varje hot och varje övergrepp är 

ett svek från samhället. Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt samhällsproblem och ett 

jämställdhetsproblem, där alla nu måste sluta upp och bekämpa våldet tillsammans.  

 

Vänsterpartiet i Sundbyberg har en vision om ett samhälle fritt från våld. Vi har fått 

igenom flera beslut för att förbättra situationen för våldsutsatta kvinnor. Till exempel ett 

långsiktigt stöd till och samarbete med Kvinnojouren genom ett IOP-avtal och Huskurage 

för att grannar lättare ska kunna slå larm. 2019 stod vi även bakom beslutet att skolan ska 

jobba med könsroller, konflikthantering och attityder till våld, genom Mentors in 

Violence Prevention-metoden (MVP). Besluten är fattade. Nu väntar vi bara på att styret 

faktiskt ser till att de beslutade åtgärderna blir verklighet. Vi vill se resultat – innan 

ytterligare en kvinna får sätta livet till. 

 
Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till 

kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S):  



 

- Hur går det med implementeringen av Huskurage? 

- När ska styret fullfölja fullmäktiges beslut att införa Mentors in violence 

prevention (MVP)?  

- När avser ni ha ett IOP-avtal klart med Kvinnojouren i Sundbyberg klart? 

- Har ni gjort en konsekvensanalys kring hur det förebyggande arbetet för våld i 

nära relationer påverkas av nedskärningarna inom socialtjänsten? 
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