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Det är dags att insatser mot mäns våld mot kvinnor ges högsta prioritet. Tidiga 

varningssignaler måste tas på allvar och insatser sättas in i tid. Innan det är för 

sent. Mäns våld mot kvinnor är inte ett nytt fenomen, men tyvärr allt för 

återkommande. Därför föreslår vi att Sundbyberg stad antar en nollvision mot 

våld i nära relationer, en vision som ska genomsyra arbetet i hela staden. 

  

De senaste åren av pandemi och social isolering har troligen gjort att fler lever i 

utsatthet av våld och kontroll i hemmet. Det har framkommit underlag att färre 

sökt hjälp under pandemin. Detta är dock inte ett tecken på att våldet minskat utan 

att möjligheten att söka hjälp har varit mer begränsad. Det ger skäl att misstänka 

att skyddsnätet i nuläget inte fångar upp våldsutsatta kvinnor. För att undvika att 

mörkertalen ökar behöver social- och arbetsmarknadsnämnden se över arbetssätt, 

metoder och samverkan med andra instanser för att identifiera insatser som kan nå 

fler våldsutsatta individer. Att samverka med civilsamhället är även av yttersta 

vikt. 

 

Våld i nära relationer, som oftast är just mäns våld mot kvinnor, är inte en 

tillfällig pandemi där vi kan invänta en lösning. Det behövs långsiktiga och 

ihärdiga insatser för att förebygga våld, för att ge snabbt stöd till våldsutsatta och 

se till att våldet upphör. De senaste åren har kommunen genomfört flera viktiga 

punktinsatser, till exempel informationskampanjer och införandet av Huskurage 

inom Fastighets AB Förvaltaren. Och det är oerhört glädjande att Sundbyberg 

klättrat från plats 97 till 30 i Unizons Kvinnofridsbarometer. Men vi nöjer oss inte 

med det. 

  

Vad gäller våld i nära relationer som gått så långt att det lett till mord, har 

utredningar visat att det ofta finns en historik av att offret sökt hjälp och stöd från 

myndigheter vid flera tillfällen, men beklagligt nog inte fått rätt stöd från 

samhället. Behovet av ökad kompetens för att upptäcka våld tidigt är därför stort. 

Både inom socialtjänsten som möter hjälpsökande men också inom andra 

kommunala verksamheter som offret kan komma i kontakt 

med.  

 



 

Att ställa frågor om människors privatliv behöver ske med stor hänsyn till den 

personliga integriteten och det kan ibland vara svårt att känna sig bekväm vid den 

typen av samtal. Likväl är just att ställa frågan det enda sättet att få veta. Det 

behövs tydliga och tillgängliga rutiner och handledning för medarbetare och 

chefer kring hur man kan ställa frågor till någon som misstänks utsattas för våld 

och/eller hot, samt hur man kan hänvisa till professionell hjälp  

  

Insatser mot våld i nära relationer ska inte ske vid enstaka tillfällen när 

engagerade personer driver på eller när frågan blir medialt uppmärksammad. 

Insatser bör pågå och utvecklas systematiskt över lång tid. Förebyggande arbete 

bör ske genom att arbeta med normer hos unga. Därför är det av särskild vikt att 

all personal som möter barn och unga har kunskap om osunda 

maskulinitetsnormer och arbetar aktivt för att förebygga att dessa får fäste. Olika 

sociala och relationella problem kan förstärka varandra och kan skapa grogrund 

till våld. De som söker stöd och hjälp hos kommunen ska erbjudas rådgivning 

kring hela livssituationen, från juridiskt stöd till privatekonomi eller stöd mot 

missbruk. Stadens olika instanser har ett gemensamt ansvar att motarbeta våld, hot 

och förtryck och samordning och överlappande arbete behövs.  

  

En viktig del är att fortsätta satsa på tjej- och kvinnojourer och säkerställa deras 

långsiktiga finansiering. Men vi behöver också växla upp arbetet med att 

tillgängliggöra fler bostäder för kvinnor som har befunnit sig på kvinnojour eller 

annat skyddat boende. När många väl tagit mod till sig och lämnat en våldsam 

man är det ofta svårt att få en egen bostad. En översyn kring hur detta ska 

förbättras är viktigt. Många orkar inte ens ta det första steget bort från en 

destruktiv eller våldsam relation genom att söka hjälp, eftersom svårigheten att 

skaffa bostad avskräcker, särskilt om barn är inblandade som behöver ett tryggt 

hem.  Här behöver kommunens egna fastighetsbolag ta ett större ansvar, men 

också de privata fastighetsägarna.  

  

En nollvision kan lägga grunden för att bygga en sammanhållen kedja för 

våldsutsatta. Den som blir utsatt för våld ska veta vart man vänder sig för att få 

hjälp, och att oavsett vem man vänder sig till i Sundbybergs stad finns kunskapen 

att hjälpa en vidare. Den som blir utsatt ska veta att det finns stöd och någonstans 

att ta vägen i en akut situation; och att det går att ordna ett nytt liv i en egen 

bostad efter uppbrottet. 

  

Samtidigt som det är viktig att arbeta med att nå fler som blir våldsutsatta och få 

fler att våga anmäla  behövs fler insatser riktade mot våldsutövaren. Det är viktigt 

att tydliggöra ansvaret och att ge stöd för att bryta ett våldsbeteende så att det 

destruktiva våldsbeteendet kan brytas. 

 

 

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Sundbyberg stad antar en nollvision mot våld i nära relationer. Det innebär 

bland annat att alla stadens verksamheter ska informera, uppmärksamma 

och uppmana att reagera vid oro om våld. 

2. Utbildningsinsatser ska genomföras för kommunens samtliga medarbetare 

och chefer. En plan för löpande kompetensutveckling för till exempel 



 

vård- och omsorgspersonal, skolpersonal och fritidsledare ska tas fram. En 

handledning för chefer ska tas fram om hur man kan ställa frågor och 

agera vid misstanke om våldsutsatthet bland anställda. 

3. Tryggare boendesituation för våldsutsatta. Förvaltaren får i uppdrag att ta 

fram åtgärder för att minska väntetiden till eget boende efter att ha haft 

boende via skyddat boende, samt söka samarbeten med privata 

fastighetsägare och civilsamhället. 

4. Integrera nollvisionen i ordinarie verksamhet. Ett våldsförebyggande 

perspektiv ska integreras i den ordinarie verksamheten i samtliga stadens 

nämnder, men med särskilt fokus på Social- och arbetsmarknadsnämnden, 

Förskolenämnden, Grundskole- och gymnasienämnden samt i Fastighets 

AB Förvaltaren. 

5. Social- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att se över det 

systematiska arbetet mot våld i nära relationer för att försöka identifiera 

samverkan, arbetssätt och metoder som når fler individer som drabbats av 

våld i nära relationer, inklusive hur juridiskt och ekonomiskt stöd kan 

erbjudas. 

6. Social- och arbetsmarknadsnämnden och andra relevanta nämnder får i 

uppdrag se över vilka aktörer i civilsamhället som bör ingås samarbeten 

med för att skapa en aktiv samverkan för att följa upp målet om nollvision. 

7. Social- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att identifiera fler 

insatser och metoder riktade mot våldsutövaren. Detta bör ske i dialog med 

relevanta organisationer ur civilsamhället. 
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