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Minska våld - Huskurage, motion från Bo Leinerdal m.fl (V), yttrande till
kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att överlämna socialförvaltningens yttrande såsom sitt
eget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet i korthet

I motionen ”Minska våld – Huskurage” föreslår Bo Leinerdal (V) m.fl. att Järfälla
kommun ska anta metoden Huskurage och uppmana Järfällahus AB att införa den.
Huskurage innebär att personer ska agera vid misstanke om våld i sin närhet och
antingen ringa på hos sin granne eller kontakta polisen.
Socialförvaltningen anser att det är positivt att frågor om våld i nära relationer
aktualiseras även inom bostadsbolag. Ett eventuellt införande av Huskurage bedöms
framförallt beröra Järfällahus verksamhet. Socialförvaltningen kan eller bör inte styra
över vilken metod som Järfällahus ska arbeta utifrån men vid ett eventuellt införande
skulle socialförvaltningen kunna bistå med informations- och utbildningsinsatser till
Järfällahus medarbetare om så efterfrågas.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-15.
2. Motion ”Minska våld – Huskurage”.
3. Material från Huskurage, policy och trapphusinformation.

16.1 Minska våld - Huskurage, motion från Bo Leinerdal m.fl (V), yttrande till kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen
Avdelningen för ledning och verksamhetsstöd

Besöksadress: Vibblabyvägen 3
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
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Bakgrund

I motionen ”Minska våld – Huskurage” framför Bo Leinerdal (V) m.fl. att våld i nära
relationer är ett samhällsproblem som måste prioriteras högt och att vi måste agera
för att förhindra det på alla fronter. Vänsterpartiet vill att kommunen ska arbeta
långsiktigt med våldsprevention och föreslår att Järfällahus AB blir delaktiga i det.
Motionärerna beskriver Huskurage som är en ideell förening med målet att förhindra
våld genom att ge grannar verktyg att agera. Huskurage policy uppmanar grannar att
visa omtanke och omsorg om vi känner oro för att någon far illa. Genom att ringa på
dörren och ha ett samtal kan man stoppa pågående eller förhindra fortsatt våld samt
förhindra lidande för barn. I motionen framgår att det är enkelt, ett dokument sätts
upp på anslagstavlan i varje port och brev skickas till hyresgäster. Det kan även med
fördel kombineras med utbildning för fastighetsskötare eller annan personal i
bostadsbolaget. Ett ökat antal bostadsföretag antar enligt motionärerna Huskurage
och bl.a. Haninge, Nacka, Tyresö nämns.
Motionärerna föreslår att Järfälla kommun antar policy för Huskurage och uppmanar
Järfällahus att införa Huskurage policy och rutiner för att förebygga och förhindra
våld i nära relationer.

Information om Huskurage

På Huskurage webbsida www.huskurage.se framgår att det är en ideell förening med
mål att förebygga och förhindra våld.
I beskrivningen av hur Huskurage kan införas framgår att det är enkelt och inte
kostar någonting att införa Huskurage men att det kan kosta liv att låta bli. På
webbsidan finns även skriftligt material i form av trapphus-information och en
policy. Genom att skriva ut policyn, fatta beslut om att anta den i bostadsbolaget eller
brf-styrelse kan informationen sedan sättas upp i trapphus, delas ut till de boende och
agerande utifrån Huskurage kan påbörjas.
I Huskurage trapphus-information framgår tillvägagångssätt vid oro för våld:
1. Knacka på hos grannen.
2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer
trygghet.
3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs
akuta eller hotfulla.
Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin
omsorg genomtemot barn ska man kontakta socialtjänsten och göra en orosanmälan.
Trapphus-informationen avslutas med uppmaningen:
Det kan vara livsavgörande att knacka på! Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och
ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!
Det är möjligt att utforma informationsmaterialet med en egen design och på
webbplatsen finns det exempel på trapphus-information som i en första uppmaning
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anger att man ska ringa polisen vid akuta eller hotfulla situationer innan
uppmaningen att ringa på hos grannen.
Huskurage i media

Huskurage har fått mycket positiv uppmärksamhet i media genom olika artiklar samt
radio- och TV-inslag. Länkar till dessa finns att hitta på Huskurage webbsida.
Innehållen in artiklarna har framförallt fokus på vikten att bry sig om andra, förbättra
grannsamverkan och att små insatser kan rädda liv. Budskapet är att om man
tillfälligt kan störa våldet så kan det rädda liv och att man alltid ska ringa polisen om
man upplever situationen som hotfull.
Det förekommer dock även viss kritik mot Huskurage. I en debattartikel1 som
publicerades på Aftonbladet 2017-11-06 framför Greta Åkerlind, kriminolog, och
Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige, sina åsikter. I
debattartikel framförs att Huskurage innehåller flera bra inslag som kan bidra till att
öka medvetenheten om våld i nära relationer och skapa bättre förutsättningar för
drabbade att få hjälp och stöd, exempelvis genom att information med
telefonnummer till kvinno- och tjejjourer sätts upp i trapphus. Den kritik som
framförs består i att man ifrågasätter att polisen står bakom en policy som innebär att
grannar uppmanas att ringa på dörren vid våld i nära relationer. Detta eftersom det
enligt författarna till debattartikeln finns forskning som visar att denna typ av
ingripande är osäkra och farliga situationer för poliser, även om de både har
utbildning och erfarenhet samt möjlighet till eget skydd. Att grannar då ska kunna
hantera det på ett säkert sätt ifrågasätts. En farhåga som lyfts är att fler personer
riskerar att komma till skada om man följer Huskurage rekommendationer.
Budskapet bör därför enligt författarna till debattartikeln vara att grannar ska
kontakta polisen. Man ifrågasätter därmed inte att grannar ska reagera utan hur de
ska agera.

Erfarenheter från andra kommuner

I samband med framtagandet av detta yttrande har kontakt tagits med fem olika
kommuner som enligt Huskurage webbsida har infört Huskurage som en del i sitt
förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Tre av kommunerna har återkommit
med svar på ställda frågor.
Karlstad kommun
Kommunstyrelsen i Karlstad kommun beslutade 2015-05-19 att ge Trygghetscenter i
uppdrag att inrätta och samordna Huskurage i kommunen. Karlstads bostads AB fick
samtidigt i uppdrag att implementera Huskurage i något eller några av sina
bostadsbestånd. Trygghetscenter är en samlokaliserad verksamhet med
representanter från räddningstjänst, fält- och uppsökarverksamhet,
överförmyndarkansli, polisen och brottsofferjour. Det konkreta arbetet med
Huskurage innebär att Trygghetscenter bidrar med kunskap och arbetar tillsammans
med bostadsbolagen för att sprida metoden. Det kan exempelvis vara att delta vid
1

Lindgren, Magnus och Åkerlind, Greta, Polisens råd kan vara farliga för dig, Aftonbladet 2017-1106, https://www.aftonbladet.se/debatt/a/791nB/polisens-rad-kan-vara-farliga-for-dig (hämtad 201712-05).
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konferenser och informationstillfällen tillsammans med andra aktörer och bland
annat sprida kunskap om socialtjänstens verksamhet. Det finns en upparbetad
samverkan mellan polis, socialtjänst och brottsofferjour.
Det finns inga dokumenterade effekter av införande av Huskurage och det
kommunala bostadsbolaget har inte upplevt någon större ökning av antal ärenden hos
deras trygghets och säkerhetssamordnare. Det finns inga kända situationer då grannar
har ingripit i våldssituationer och själva råkat illa ut. Däremot reviderade det
kommunala bostadsbolaget den ursprungliga informationen om Huskurage något för
att tydliggöra att enskilda inte ska utsätta sig för fara och det är något man betonar i
kommunikationen till de boende.
Haninge kommun
På kommunstyrelsens sammanträde i Haninge kommun 2017-03-27 föreslogs att
kommunstyrelsen skulle anta Huskurage policy vilket föranledde att ärendet
återremitterades. Till kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-24 var förslaget
omformulerat så att kommunstyrelsen föreslogs ställa sig bakom Huskurage policy
mot våld i nära relationer. Kommunstyrelsen beslutade enligt detta förslag.
Ställningsstagandet innebär att kommunen verkar för att alla bostadsbolag i
kommunen ska anta policyn.
Det kommunala bostadsbolaget, Haninge Bostäder, samt ett privat bostadsbolag hade
redan innan kommunstyrelsens beslut antagit Huskurage policy.
Enligt Haninge kommuns trygghetssamordnare pågår ingen uppföljning eller aktivt
arbete från kommunens sida med Huskurage men det kommunala bostadsbolaget
arbetar utifrån policyn och påminner återkommande sina hyresgäster om den i sina
utskick samt visar utåt att man står bakom policyn, exempelvis genom dekaler på
bolagets bilar.
Vid införandet av huskurage bjöds grundarna till policyn in för att berätta om
Huskurage för medarbetarna inom bostadsbolaget.
Socialtjänsten i Haninge kommun har inte haft något uttalat ansvar vid införande och
genomförande av Huskurage men såg inledningsvis en ökning av antalet
våldsärenden till socialtjänsten. Det är dock oklart om det berodde på införande av
Huskurage eller andra faktorer.
Norrtälje kommun
I Norrtälje kommun finns fyra politiskt prioriterade områden, folkhälsa,
brottsförebyggande, integration och våld mot nära relation. Arbetet med dessa
områden är samlat på en avdelning på kommunstyrelsekontoret, Trygg i Norrtälje.
Kommunövergripande strateger och samordnare arbetar med områdena gemensamt
och huskurage är en av aktiviteterna i det trygghetsarbete som utvecklas, leds och
samordnas från avdelningen. De personer som bor i bostadsbolagens lägenheter har
gett uttryck för positiva erfarenheter av Huskurage enligt Norrtälje kommuns strateg
inom området våld i nära relation. Socialtjänsten har sett en ökning av antal ärenden
sedan man började arbeta kommunövergripande med frågor om våld men det är inte
möjligt att säga om det beror på införande av Huskurage, kommunens ändrade
arbetssätt generellt eller andra metoder och utbildningar som ges inom kommunens
verksamheter.
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Analys

Det är viktigt att frågan om våld i nära relationer ständigt aktualiseras och
medvetandegörs i samhället samt diskuteras med målsättningen att det ska upphöra.
Det är generellt positivt att kunskap om våld och viljan att bidra till att våldet upphör
ökar hos gemene man. En förutsättning för att våldsutsatta ska få adekvat vård, stöd
och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks, att våga prata och fråga kan vara ett sätt.
Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar att ge stöd till brottsoffer och ska särskilt
beakta kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp.
Avseende barn finns ett generellt ansvar att verka för att de växer upp under trygga
och goda förhållanden. När ett barn utsatts för brott ansvarar socialnämnden för att
barnet och dennes närstående får nödvändigt stöd och hjälp. Ett barn är även ett
brottsoffer om det bevittnat våld mot närstående men själv inte varit utsatt för det
fysiska våldet.
Inom socialförvaltningen utförs insatser med olika fokus, bland annat förebyggande
arbete, förändringsarbete med enskilda samt akut skydd. Exempel på olika insatser
är:
 Fältarbetarnas gruppverksamheter med grundskolelever, bland annat med
utgångspunkt från materialen ”Duva” och ”Machofabriken”.
 Individuellt stöd utan biståndsbedömning från relationsvåldsmottagning,
ungdomsmottagning eller socionomer inom BMM och BVC.
 Stödjande, behandlande eller skyddande insatser som kan beviljas vuxna och
barn efter ansökan/anmälan och individuell bedömning.
Utifrån den information om Huskurage som kunnat inhämtas samt erfarenheter från
andra kommuner görs bedömningen att det framförallt är inom Järfällahus
verksamhet som ett arbete utifrån Huskurage policy kan bli aktuellt.
Socialförvaltningen ser det som positivt om man inom Järfällahus aktualiserar frågan
om våld på något sätt men kan eller bör inte styra över tillvägagångssätt eller
metoder.
Genom att i ökad utsträckning aktualisera frågor om relationsvåld på nya arenor kan
en konsekvens bli att antalet personer som söker stöd och hjälp från socialtjänsten
med anledning av våld ökar.
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen i uppgift att informera om socialtjänsten
och i samarbete med andra samhällsorgan främja goda miljöer och förutsättningar för
goda levnadsvillkor. Utifrån detta ansvar bedöms socialförvaltningen kunna ha en
roll vid ett eventuellt införande av policyn. Rollen skulle kunna vara att erbjuda
Järfällahus grundläggande utbildning om våld i nära relationer samt säkerställa att
det inom Järfällahus finns tillgång till information om vilka stödinsatser som enskilda
kan erbjudas med eller utan ansökan. Detta är dock möjligt även utan ett införande av
Huskurage.
Socialförvaltningen vill även understryka att samverkan mellan Järfällahus och
polisen är viktig vid ett eventuellt införande samt att man noggrant överväger vilka
råd och uppmaningar som ska lämnas till boende avseende tillvägagångssätt vid
misstanke om att det förekommer våld i en närliggande lägenhet eller annan plats.
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Barnkonsekvensanalys

Förekomst av våld i nära relationer påverkar barn i hög utsträckning. Ett införande av
Huskurage inom Järfällahus kan därför potentiellt påverka barn och ungdomar på ett
positivt sätt under förutsättning att det leder till att färre barn och ungdomar behöver
uppleva våld eller att de och deras familj ges möjlighet till stöd så att våldet upphör.
Även om dessa önskade positiva konsekvenserna inte uppnås görs bedömningen att
ett införande av Huskurage inte skulle ge några negativa konsekvenser för barn och
ungdomar.

Ekonomiska konsekvenser

Ett införande av Huskurge inom Järfällahus AB kan innebära att personalresurser
från Socialförvaltningen tas i anspråk för utbildnings- eller informationsinsatser om
detta efterfrågas från Järfällahus. Detta bedöms dock rymmas inom ramen för
ordinarie samordning av arbetet mot våld i nära relationer varför sådana insatser inte
bedöms ge några direkta ekonomiska konsekvenser för socialnämnden.
Om antalet personer som ansöker om stöd och hjälp från socialtjänsten med
anledning av våld ökar kan det leda till ökade kostnader inom socialförvaltningen.
Det finns dock för litet underlag i dagsläget för att kunna dra några långtgående
slutsatser.

Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att överlämna
socialförvaltningens yttrande såsom sitt eget till kommunstyrelsen för fortsatt
beredning.
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