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Interpellation om Kvinnofridsbarometern 2017 

 
Organisationen Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som 
arbetar mot sexuella övergrepp, har nyligen släppt rapporten Kvinnofridsbarometern 2017. I rapporten 
har 162 av Sveriges kommuner svarat på enkätfrågor kring hur de arbetar mot mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relation. Solna är en av de kommuner som har bidragit till enkäten. 

Solna svarar bland annat att man har mätbara mål för arbetet med mäns våld mot kvinnor och att det 
finns en handlingsplan för arbetet. En intern utvärdering av arbetet har skett nyligen och det finns 
öronmärkta medel för detta samt långsiktig finansiering säkrad för stadens kvinnojour. I stadens svar 
framkommer också att handläggarna på socialtjänsten har god utbildning och kompetens inom 
området. Allt detta är så klart mycket positivt. Men några av stadens enkätsvar väcker frågor.  
 
Staden svarar att man saknar ett kvinnofridsteam samt en kvinnofridssamordnare som arbetar 
övergripande mot mäns våld mot kvinnor. Man saknar också en skriftlig överenskommelse om 
samverkan mellan socialnämnd och kvinnojour. Detta öppnar upp för frågor kring om hur arbetet kring 
mäns våld mot kvinnor organiseras, både internt i staden och i samverkan med andra lokala 
organisationer. 
 
Forskning visar att förebyggande arbete för att motverka våld i nära relation är både viktigt och 
effektivt. Trots detta har staden inte genomfört regelbundna aktiviteter med syfte att förändra attityder 
och värderingar kring genus och våld under de senaste två åren, enligt enkätsvaren.  
 
Svaren i enkäten visar också att Solnas socialchef (vilket i Solnas fall måste antas syfta på 
förvaltningschefen på socialförvaltningen) inte har genomgått någon utbildning om mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relation. Två tredjedelar av de svarande kommunerna i enkäten uppger att 
deras socialchef har denna utbildning som Solnas förvaltningschef saknar. 
 
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som alltid driver på för utvecklingen av jämställdhet och jämlikhet 
– såväl nationellt som lokalt. Exempelvis la Vänsterpartiet Solna under 2016 fram en motion om 
förebyggande arbete gällande mäns våld mot kvinnor. Vi tycker att det är viktigt att socialnämnden och 
socialförvaltningen har ett ambitiöst och systematiskt arbete på detta område. Solna stads svar i 
Kvinnofridsbarometern 2017 visar att mycket positivt arbete redan pågår i staden, men också att det 
kan finnas viktiga utvecklingsområden framöver. 
 
Med anledning av Solna stads svar i Kvinnofridsbarometern 2017 vill vi ställa följande frågor:  

1) Hur kommer det sig att Solna stad saknar ett kvinnofridsteam och en kvinnofridssamordnare 
som arbetar övergripande med mäns våld mot kvinnor? Hur arbetar man istället? 

2) Då skriftlig överenskommelse om samverkan saknas, hur organiseras och genomförs 
samverkan mellan socialnämnd och kvinnojour?  

3) Hur kommer dig sig att staden de senaste två åren inte har genomfört regelbundna aktiviteter 
med syfte att förändra attityder och värderingar kring genus och våld? Finns planer på att 
genomföra detta under de kommande två åren? 

4) Finns det planer på att säkerställa att alla på Socialförvaltningen har genomgått utbildning 
inom området våld i nära relation? 
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