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Program för arbetet mot våld i nära relation
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 (KS§130 - 2017.0509)
att ge uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder, att ta fram ett
kommunövergripande ”Program mot våld i nära relationer”.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019( KF § 89 Dnr 2018–
00432) att återremittera programmet med uppdraget att kostnader för att
genomföra programmet ska utredas samt att problematik kring
hederskultur/hedersvåld ska belysas.
Återremissen har behandlats i samverkan med den kommunövergripande
ledningsgruppen, kommunens samtliga förvaltningar och nätverket med
representanter från kommunen, region Örebro län, polisen, civila
samhället, myndigheter och organisationer.
Beslutsunderlag
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 juni 2019.
Program Förebyggande och främjande arbete avseende
Våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 23 april 2019 § 89
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Att godkänna förklaringen av beräkning av kostnader.
2. Att godkänna förklaringen vad som ingår i begreppen våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck.
3. Att med utgångspunkt från detta anta program
”Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära relation/mäns
våld mot kvinnor”.
Yrkanden
Daniel Ekelund (MP) yrkade att / byts ut mot , i beslutssats 2. Avseende
beslutssats 3 yrkade Daniel Ekelund (MP) att rubriken på programmet
ändras till "Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära
relation - i synnerhet mäns våld mot kvinnor".

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

2(2)

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Ordförande ställde först beslutssats 1 under proposition och fann att
kommunstyrelsen biföll denna.
Därefter ställde ordförande beslutssats 2 under proposition. Ordförande
fann att det fanns två förslag till beslut, det vill säga kommunstyrelsens
ledningskontors förslag och Daniel Ekelunds (MP) förslag. Ordförande
ställde dessa mot varandra och fann att kommunstyrelsen beslutade enligt
Daniel Ekelunds (MP) yrkande.
Slutligen ställde ordförande beslutssats 3 under proposition. Ordförande
fann att det fanns två förslag till beslut, det vill säga kommunstyrelsens
ledningskontors och Daniel Ekelunds (MP). Ordförande ställde dessa mot
varandra och fann att kommunstyrelsen beslutade enligt Daniel Ekelunds
(MP) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige:
1. Att godkänna förklaringen av beräkning av kostnader.
2. Att godkänna förklaringen vad som ingår i begreppen våld i nära
relation, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck.
3. Att med utgångspunkt från detta anta program
”Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära relation - i
synnerhet mäns våld mot kvinnor”.

Expedieras till
Samtliga nämnder

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2019-06-24
Folkhälsoförvaltningen

FHN . 2017-00116

Handläggare

Ulrika Lundgren

Kommunstyrelsen

Återremiss av Program för arbetet mot våld i nära
relation
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 (KS§130 - 2017.0509)
att ge uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder, att ta fram ett
kommunövergripande ”Program mot våld i nära relationer”.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019( KF § 89 Dnr 2018–
00432) att återremittera programmet med uppdraget att kostnader för att
genomföra programmet ska utredas samt att problematik kring
hederskultur/hedersvåld ska belysas.
Återremissen har behandlats i samverkan med den kommunövergripande
ledningsgruppen, kommunens samtliga förvaltningar och nätverket med
representanter från kommunen, region Örebro län, polisen, civila
samhället, myndigheter och organisationer.
Utgångspunkten för program ”Förebyggande och främjande arbete
avseende Våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor” är definitionerna
att förebyggande arbete innebär generella eller riktade insatser till
individer eller grupper med syfte att främja hälsa och förhindra att
problem uppstår eller förvärras. Främjandearbetets fokus ligger på att få
människor att växa och utvecklas som människor.
I återremissen förklaras beräkning av kostnader och vad som ingår i
begreppen våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor samt
hedersrelaterat våld och förtryck.
Med detta som kunskapsunderlag föreslås att kommunfullmäktige antar
program ”Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor”,
i sin nuvarande form.
Beslutsunderlag
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 juni 2019.
Program Förebyggande och främjande arbete avseende
Våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor
Bakgrund
Utreda kostnader för att genomföra programmet
Förebyggande och främjande arbete avseende
Våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor syftar till att vara översiktlig
politisk viljeriktning inom detta sakområde. Programmet fastslår
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viljeriktningen och tar inte ställning till detaljer vad gäller metoder,
prioriteringar, utförande eller tidsplan. Program pekar ut
handlingsriktning och långsiktiga mål i syfte att det ska finnas en politisk
viljeinriktning att arbeta med frågan. Målen för programmet ska kunna
följas upp och mätningar ska genomföras, både kvantitativt och
kvalitativt. Detta sker kopplat till den egna verksamhetens uppsatta mål
kring förebyggande insatser avseende våld i nära relation samt mäns våld
mot kvinnor.
Hedersrelaterat våld och förtryck
Definition
Hedersrelaterat våld och förtryck särskiljer sig från det så kallade
familjevåldet framförallt genom att det inte utövas av en enskild man i en
parrelation utan av en hel familj mot (primärt) en kvinna. Handlingarna
är således kollektivt planerade, ofta långt i förväg, kollektivt
sanktionerade och ibland även kollektivt utövade. Heder sitter ihop med
rykten och om hur handlingar uppfattas av omvärlden. Det har således
inget att göra med att visa respekt för andra människor eftersom heder är
något som ägs och kan förloras (Jemteborn, 2005). För mannen handlar
det om maskulinitet, medan det hos kvinnan läggs stor vikt vid hennes
sexuella renhet. Det centrala gällande heder är den kvinnliga kyskheten
och ärbarheten och det är även det som anses vara den mest väsentliga
delen när det handlar om en familjs heder (Högdin et al., 2009). Den som
bryter mot familjens normer kan få olika straff i form av hot, våld,
utanförskap, trakasserier, misshandel och i värsta fall döden. Dessa
sanktioner ska i sin tur göra att familjen återfår det anseende eller den
heder som upplevts förlorad (Unicef, 2006).
Primärt är det unga flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck, men det är viktigt att vara medveten om att också
pojkar och unga män samt vuxna personer drabbas. Homo- och
bisexuella personer, transpersoner samt barn, unga och vuxna med olika
funktioner av funktionsnedsättning kan vara särskilt sårbara (Heimer et
al., 2014).
Omfattning/statistik
Omfattningen av våld och förtryck i hederns namn är fortfarande okänd
eftersom sådant våld sällan rapporteras eller registreras som
hedersrelaterat. Många tidigare studier har också riktat in sig på
utsattheten hos ungdomar och vuxna utsatta har undantagits, vilket
bidragit till svårigheter att uppskatta den verkliga utsattheten samt hur
insatser skall utformas. I Sverige sker fem hedersmord per år, men
mörkertalet beräknas till minst det dubbla. En av anledningarna till det
stora mörkertalet är att många dödsfall rubriceras som självmord eller
olyckor på grund av bristande bevis. Exempel på detta är de så kallade
”balkongmorden”.
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Insatser
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck bör handla om alla barns
rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till sina
grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten
att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp,
sexualitet och reproduktion, rätten att leva med vem de vill och rätten till
ett liv fritt från våld och förtryck (Länsstyrelsen Östergötland). Detta
ligger i enlighet med FN´s konvention om barns rättigheter.
Med ovanstående som utgångspunkt bör alla berörda tilldelas
grundläggande kunskap och utbildning inom vad heder handlar om och
hur varningssignalerna ser ut. Personal inom skolan bör vara medvetna
om, och uppmärksamma på, att risken för att ett barn ska föras ut ur
landet för tvångsgiftemål är som störst under skollov. Rutiner för insatser
om ett barn är i riskzonen bör vara tydliga för alla inblandade parter.
Information om vilka hjälp-, stöd- och skyddsinsatser som finns för
utsatta bör finnas tillgängligt på platser där folk rör sig. Klassiska ställen
är exempelvis inom hälso- och sjukvården, ungdomsmottagningar eller
inom föreningslivet. Här finns utvecklingspotential i att försöka nå ut
med information på nya sätt eftersom barn och unga som lever i en
hederskultur ofta har begränsade möjligheter till aktiviteter eller att röra
sig fritt efter skolan. Sociala medier kan vara ett sätt att nå ut med
information till ungdomar.
Beskrivning av förslag
Utreda kostnader för att genomföra programmet
Det finns inte finns underlag att utreda den kostnad som det skulle
innebära att genomföra programmet. Detta måste vara ett ansvar som
respektive styrelse, nämnd, förvaltning, verksamhet tar i samband med
att olika insatser genomförs i syfte att uppnå programmets mål.
För detta rekommenderas att lyfta upp frågan i samband med den
ordinarie mål och budgetprocessen för kommande budgetperiod.
Ett exempel är att under hösten 2019, kommer 400 personer, utbildas i ett
samarbete, initierat av nätverket Våld i nära relation. För att lyckas
identifiera våldsutsatta personer och agera krävs kunskap och samverkan.
Utbildningen bekostas av medel från nationella utvecklingsmedel via
Karlskoga, Degerfors kommuner och Region Örebro län.
Hedersrelaterat våld och förtryck
Anledningen till att hedersrelaterat våld och förtryck inte särskilt skrivits
ut i programmet är att detta ingår i begreppet: Våld i nära relation/Mäns
våld mot kvinnor. Programmet syftar till att sanktionera ett politiskt
ställningstagande att förebyggande och främjande insatser måste ske för
att uppnå målen att inte någon ska utsättas för våld i nära relation. Att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt att alla ska ha möjligheten att
själv bestämma över sitt liv och sin kropp. I detta ingår hederrelaterat
våld och förtryck.
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I de förebyggande och främjande perspektiven i föreslaget program,
ligger insatser helt i linje med de insatser som krävs för hedersrelaterat
våld och förtryck.
I bilden nedan ligger hedersrelaterat våld och förtryck i gränssnittet
mellan Våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.

Källa: Länsstyrelsen Örebro Län

Utgångspunkten för program ”Förebyggande och främjande arbete
avseende Våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor” är definitionerna
att förebyggande arbete innebär generella eller riktade insatser till
individer eller grupper med syfte att främja hälsa och förhindra att
problem uppstår eller förvärras. Främjandearbetets fokus ligger på att få
människor att växa och utvecklas som människor.
I återremissen förklaras beräkning av kostnader och vad som ingår i
begreppen våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor samt
hedersrelaterat våld och förtryck.
Med detta som kunskapsunderlag föreslås att kommunfullmäktige antar
program ”Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor”, i sin nuvarande formulering.
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Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Att godkänna förklaringen av beräkning av kostnader.
2. Att godkänna förklaringen vad som ingår i begreppen våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och
förtryck.
3. Att med utgångspunkt från detta anta program
”Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor”.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Christian Westas
Tf kommundirektör

Ulrika Lundgren
Förvaltningschef

Program
Förebyggande och främjande arbete
avseende

Våld i nära relation/
mäns våld mot kvinnor

Fastställd av: KF xx § xx 2019
Revideras senast: 2022-12-31
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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i
vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision
– Vision 2020.
Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i
syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till
verksamheternas förfogande.
Mål och resultat följs upp tre gånger om året – efter april, augusti och december
Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition
i plan- och byggsammanhang eller annat.
Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande
principer.
Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor
bör hanteras och genomföras.

Diarienummer: xx xxxx.xxxx
Ansvarig enhet:
Folkhälsoförvaltningen

Program ̶ Förebyggande arbete - Våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor
År 2020 är Karlskoga känt som möjligheternas stad, där du som enskild individ, oavsett bakgrund eller kön, kan
göra skillnad, får lyckas och enkelt kan samverka med andra. Det finns en stark vi-anda mellan individer, aktörer
och samhällets sektorer. Det är självklart att vi drar nytta av varandras styrkor och kompetenser.
Ur Vision 2020

Sammanfattning
God hälsa, utbildning, arbete, egen försörjning och tillgången till bostad är förutsättningar för att
själv kunna bestämma över sitt liv. Förebyggande och främjande insatser behöver därför sättas in på
många olika nivåer i samhället.
Att förebygga våld behöver bli en naturlig del i olika aktiviteter och beaktas i frågor som berör de
flesta politikområdena. Det kan gälla insatser inom utbildnings- och arbetsmarknad, jämlik och
jämställd hälsa, folkhälso- och barnrättsfrågor, bostadsförsörjning, stadsutveckling, fritid- och
kulturinsatser, personalpolitik och socialtjänst.
Förebyggande och främjande insatser mot våld i nära relation1 och mäns våld mot kvinnor2, ska inte
ses som ett eget arbete utan behöver samordnas. Dels inom kommunen men även med andra
myndigheter, organisationer och det civila samhället.
Kommunen har goda förutsättningar för att skapa jämlikhet och jämställdhet genom närheten till
lokalbefolkningen. Genom ett lokalt arbete på samhällets alla nivåer har kommunen goda
förutsättningar för att främja jämställdhet som i sin tur leder till ett samhälle fritt från våld.
Arbetet mot våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, ingår i arbetet för en hållbar utveckling
och god, jämlik och jämställd hälsa för alla i samhället.

Bakgrund
Bakgrund
Behovet av en sammanhållen och systematisk inriktning på arbetet mot våld i nära relationer och
mäns våld mot kvinnor, har ökat i takt med samhällets krav på kommunalt ansvarstagande för både
förebyggande arbete och insatser. Lagstiftning finns, föreskrifter har förtydligats, statliga
utredningar har genomförts. Karlskoga kommun har antagit CEMR deklarationen3 , den europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, vilken syftar till
att skapa jämställdhet i samhället.

SOU 2014:49, Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag på ett effektivare arbete.
SOSFS 2014:4 Våld i nära relation - Föreskrifter och allmänna råd.
1

2

För en beskrivning av de jämställdhetspolitiska delmålen, se Skr. 2016/17:10, kap. 3. Dessa mål
antogs av riksdagen 2017-02-22, se Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:72.
Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är de europeiska kommun- och
regionförbundens samarbetsorganisation.
3
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Syfte
Arbetet mot våld i nära relation ska bidra till att motverka förekomsten av våld i nära relationer och
framför allt mäns våld mot kvinnor. Det handlar om behov av förbättrad kunskap och
metodutveckling för berörda yrkesgrupper och beslutsfattare på alla samhällsnivåer, liksom hos
allmänheten. Detta genom att på ett professionellt sätt aktivt arbeta för att främja jämställdhet och
förebygga våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.

Mål




I Karlskoga ska inte någon utsättas för våld i nära relation.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Alla ska ha möjligheten att själv bestämma över sitt liv och sin kropp.

Programmets mål handlar om att i högre grad förhindra att våld över huvud taget uppstår. Samt att
män och pojkar som utövar våld upphör med det. Målen avser både insatser som riktas till hela
befolkningen och insatser som riktas till grupper som enligt bästa tillgängliga kunskap, har förhöjd
risk att utöva eller utsättas för våld. (så kallad universell respektive selektiv prevention). Här ingår
även insatser som syftar till att minska antalet möjliga tillfällen att utöva våld,
(så kallad situationell prevention), såsom åtgärder i utformningen av stadsmiljöer. Hit hör också
insatser riktade till män som har utövat våld för att förebygga upprepat våld
(så kallade indikativ prevention), till exempel genom användning av strukturerade riskanalyser.

Målgrupp
Det handlar om förebyggande och främjande insatser för de som kan bli och de som har blivit
utsatta för våld och för de barn (0- 18 år) som kan utsättas för eller bevittna våld. Det handlar även
om förebyggande och främjande insatser för våldsutövare.

Strategier
Arbetet med våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, handlar inte enbart om att ingripa när
våldet är ett faktum. Det handlar också om att förebygga att män använder våld samt att stärka
kvinnor och flickor att inte utsätta sig för riskmiljöer.
I dagsläget handlar arbetet i stort sett om att stoppa pågående våld i nära relation och skydda och
stödja våldsutsatta vuxna och barn. Arbetet fokuserar på att ta hand om konsekvenserna av våldet.
För att arbeta förebyggande krävs ett kommunövergripande våldspreventivt arbete. Ett särskilt
fokus behövs för att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld. För att lyckas med detta
behövs ökade kunskaper i området samt tid och utrymme att utveckla nya lösningar och pröva nya
metoder. Detta för att flickor och pojkar, män och kvinnor ska ha samma förutsättningar att forma
samhället och sina liv.
En viktig bas för att motverka våldet är att främja jämlikhet och jämställdhet, allas lika värde och
ekonomisk grundtrygghet. Samverkan mellan andra aktörer, myndigheter och organisationer är en
förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer/mäns våld mot
kvinnor. Ett kommunövergripande program för arbetet mot våld i nära relation samt mäns våld mot
kvinnor sätter samverkan i fokus för att nå framgång i det förebyggande arbetet.
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Ansvar
Kommunfullmäktige, KF
Kommunfullmäktige sätter mål och ekonomiska ramar för nämndernas verksamhet vilket inkluderar
våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Genom att kommunfullmäktige fastslår program
kring förebyggande arbete kring våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor, beslutas kommunens
övergripande mål för arbetet.
Kommunstyrelsen, KS
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Det innebär att uppmärksamma att
verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål, policys och program som kommunfullmäktige
beslutat. Kommunstyrelsen en nämnd bland andra nämnder med ansvar för sitt eget
förvaltningsområde även avseende våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor.
Respektive nämnd
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för arbetet inom förvaltningens verksamhetsområde.
Nämndernas ansvar är att i verksamhetsplan och årsredovisning beskriva på vilket sätt nämnden har
arbetat för att uppnå den egna verksamhetens uppsatta mål kopplat till program kring våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor.
Nätverk våld i nära relation
Ett nätverk med representanter från kommunen, region Örebro län, polisen, civila samhället,
myndigheter och organisationer finns för samråd och utveckling av det lokala arbetet kring våld i
nära relation och mäns våld mot kvinnor. Det är ett lokalt forum för information och dialog kring
både strategiska såväl som utvecklingsfrågor med anknytning till områdena. Nätverket har en viktig
funktion i utvecklingen av kommunens samlande arbete. Syftet med nätverket är att skapa
samordning och samarbete för effektivare arbete.

Implementering
Programmet anger syfte, mål och strategier i kommunens övergripande arbete. Programmet ska vara
utgångspunkt för arbetet kring våld i nära relation/mäns våld mot kvinnor i samtliga verksamheter.
För att programmet ska bli verkningsfullt och få genomslagskraft är det viktigt att det är känt. Lika
viktigt är samverkan och nätverk av aktörer inom kommunen, samt mellan Karlskoga och Degerfors
kommuner där socialnämnderna samverkar kring våld i nära relation. Ett förebyggande arbete av
detta slag tar tid, innan förändring syns. Ett kontinuerligt arbete med kompetens- och metodstöd vad
gäller mäns våld mot kvinnor är viktigt visar den regionala utvärderingen av arbetet.
Långsiktighet och kontinuitet behöver skapas som bidrar till att arbetet effektiviseras och
underlättas. Innehållet i programmet måste diskuteras och processas för att det ska få någon verkan i
verksamheterna. Ska programmet få betydelse för arbetet kring våld i nära relation/mäns våld mot
kvinnor, måste det implementeras av berörda aktörer i sin verksamhet.
Uppföljning
Målen för programmet ska kunna följas upp och mätningar ska genomföras, både kvantitativt och
kvalitativt. Detta sker kopplat till den egna verksamhetens uppsatta mål kring förebyggande insatser
avseende våld i nära relation samt mäns våld mot kvinnor. Hur mål, uppföljningar och mätningar i
de egna verksamheterna ska kopplas, kommer inte att vara lätt men genom samverkan hittar man
lösningar.
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§ 89

Dnr 2018-00432

Program för arbetet mot våld i nära relation
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 (KS§130 - 2017.0509) att
uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder att ta
fram ett kommunövergripande program mot våld i nära relationer.
Behovet av en sammanhållen och systematisk inriktning på arbetet mot
våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, har ökat i takt med
samhällets krav på kommunalt ansvarstagande för både förebyggande
arbete och insatser. Programmets mål handlar om att i högre grad
förhindra att våld över huvud taget uppstår. Samt att män och pojkar som
utövar våld upphör med det. Målen avser både insatser som riktas till
hela befolkningen och insatser som riktas till grupper som enligt bästa
tillgängliga kunskap, har förhöjd risk att utöva eller utsättas för våld.
Programmet handlar om förebyggande och främjande insatser för de som
kan bli och de som har blivit utsatta för våld och för de barn (0- 18 år)
som kan utsättas för eller bevittna våld. Det handlar även om
förebyggande och främjande insatser för våldsutövare.
Program, förebyggande och främjande arbete avseende våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor, är framtaget i samverkan med
kommunens samtliga förvaltningar och det nätverk som finns, med
representanter från kommunen, Region Örebro län, polisen, civila
samhället, myndigheter och organisationer. Nätverket finns för samråd
och utveckling av det lokala förebyggande arbetet kring våld i nära
relation och mäns våld mot kvinnor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 5 mars 2019 § 76
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2018
Program Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige anta
program Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor
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Yrkanden
Christina Gustavsson (S) yrkade, som ett tilläggsyrkande, att
kommunfullmäktige satsar medel på att förebygga dessa pojkar och
våldsutövare till en framtid utan våld. Att kommunfullmäktige satsar
300 000 kr/år för att få effekt att detta program. Att varje nämnd ska
besluta om en kompletterande riktlinje där man ska precisera hur man
tänker uppfylla den politiska viljan.
Liselotte Eriksson (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att
utreda kostnaden för att genomföra programmet.
Patrik Nyström (SD), Tony Ring (M) och Katarina Herlitz (KD) yrkade
bifall till Liselotte Erikssons (S) återremissyrkande.
Lars Hultkrantz (L) yrkade bifall till återremissyrkandet men att en grund
för återremissen även skulle vara att belysa problematik kring
hederskultur/hedersvåld.
Propositionsordning
Ordföranden fann att det fanns tre förslag till beslut: kommunstyrelsens
förslag, Christina Gustavssons (S) tilläggsyrkande samt Liselotte
Erikssons (S) med fleras yrkande om återremiss.
Följande propositionsordning godkändes av kommunfullmäktige:
Ordföranden ställde yrkande om återremiss mot att ärendet skulle
avgöras under dagens sammanträde under proposition och fann att
kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet. Grund för
återremissen är att kostnader för att genomföra programmet ska utredas
samt att problematik kring hederskultur/hedersvåld ska belysas.
Expedieras till
Samtliga nämnder
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