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Kommunstyrelsen

Motion om att införa "Huskurage - en policy vid oro
för våld i nära relation" i kommunens
boendefastigheter
KS2019/763/01
Förslag till beslut
Motionen besvaras med att kommunen för sin del är positiv till förslaget
Ärendet överlämnas till Sunne Fastighets AB för beslut
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inlämnat en motion där man yrkar att huskurage ska
införas i alla boendefastigheter som ägs av Sunne Fastighets AB och av
Sunne kommun.
Huskurage syftar till att förebygga våld i nära relationer.
Frågan hör hemma hos Sunne Fastighets AB, som ägare och förvaltare av
ett boende- och lägenhetsbestånd i kommunen.
Utredning av ärendet
Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och
stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär
att kunskap om våld och civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för
att någon far illa i sitt hem. Det kan handla om att knacka på, att hämta
hjälp av fler grannar, att ringa polis eller att kontakta socialtjänsten. Man
kan införa huskurage genom att anta en policy.
Syftet med huskurage är angeläget och viktigt. Men frågan hör hemma hos
kommunens fastighetsbolag, som ägare och förvaltare av ett boende- och
lägenhetsbestånd i kommunen.
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Motion om att införa "HUSKURAGE, EN POLICY VID ORO FÖR VÅLD I NÄRA
RELATION" i kommunens boendefastigheter.

Våld i nära relationer klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella
trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte
anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag.
Gemensamt för allt våld är dess konsekvenser för den som blir utsatt. Vanliga symptom hos
den som har blivit utsatt för våld är fysiska skador, somatiska och psykologiska besvär samt i
vissa fall självmordstankar, sjukskrivningar och sociala konsekvenser Varje år dödas över 20
personer av våldet som används mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, men

även barn och män dödas av närstående.
I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde barn lever i hem med våld. Det är minst
200.000 barn. Det vi känner till om de här barnen är att de löper tio gånger så stor risk att
senare i livet vara de som själva utsätts for fysiskt våld och många gånger också utsätter
andra.

HUSK.URAGE startade som en ideell organisation. Huskurage bygger på att grannar tar
ansvar för att agera om de exempelvis hör något från grannarna som skapar oro. Vid

införandet av Huskurage sätts information upp i hyreshuset med information om våld samt
vad man kan göra för att förhindra det. Åtgärder kan exempelvis vara att gå ihop med en
annan granne och ringa på hos en granne där du hör bråk. Det kan även vara att knacka på för
att sedan gå iväg innan någon öppnar dörren för att sedan ringa polisen. Det viktigaste är att
våldet ska upphöra. Att ringa polisen är en del i detta men för att förhindra akut våld med
svåra följder för den utsatta krävs att något sker som får våldet att upphöra så snart som
möjligt. Genom att införa Huskurage kan vi i Sunne kommun rädda liv och förhindra fortsatt
våld.
Att införa HUSKURAGE är enkelt. Det kostar ingenting att införa, men det kan kosta liv att

låta bli!

Liberalerna vill att HUSKURAGE ska införas i alla boendefastigheter som ägs av Sunne
Fastighetsbolag AB och av Sunne kommun.
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