
 
Solna den 28 februari 2022 

 
Motion om att anta en nollvision mot våld i nära relation 
Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem som innebär ett mycket stort lidande 
för den som utsätts, och som kan ge livslånga konsekvenser om rätt stöd uteblir. Det är dags 
att insatser mot mäns våld mot kvinnor ges högsta prioritet.  
 
Vänsterpartiet vill att Solna stad gör som flera andra kommuner, bland andra Göteborg, 
Uppsala och Härnösand, och antar en nollvision mot våld i nära relation. Det innebär bland 
annat att alla kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att 
reagera vid oro om våld. För detta krävs kompetens hos personalen om var man kan vända 
sig för att få hjälp, vilka insatser som finns och hur våld kan förebyggas Antagandet av 
Barnkonventionen och den nya lagen om barnfridsbrott har inneburit förstärkningar i skyddet 
för barn som utsätts för eller bevittnar våld, vilket gör att utbildningsinsatser behöver ske med 
jämna mellanrum. En plan för löpande kompetensutveckling för exempelvis skolpersonal, 
fritidsledare och vård- och omsorgspersonal ska tas fram. Det är 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. Alla stadens medarbetare ska känna ett 
gemensamt ansvar att motarbeta våld, hot och förtryck.  
 
I en rapport från Nationellt kvinnofridscentrum anger mellan 5–11 % av kvinnorna att det har 
förekommit våld i deras nuvarande parrelation. Det innebär förstås att många av Solnas 
medarbetare just nu lever i relationer där våld förekommer. Chefer behöver få mer stöd i hur 
de kan ställa frågor och ha samtal med medarbetare de misstänker är utsatta för våld. Att 
ställa frågor om människors privatliv behöver ske med stor hänsyn till den personliga 
integriteten, samtidigt som att ställa frågan är det enda sättet att få veta. Det behövs en tydlig 
handledning så att chefer kan få stöd i att ställa frågor och samtala på ett bra sätt. De 
behöver även få kunskap om hur de kan hänvisa utsatta kvinnor vidare till professionell hjälp.  
 
En nollvision kan också lägga grunden för att bygga en sammanhållen kedja för våldsutsatta. 
Den som blir utsatt för våld ska veta att oavsett var eller vem man vänder sig till i Solna 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 veta att det går att ordna ett nytt liv i en egen 
bostad efter uppbrottet. Stödsökande ska också erbjudas rådgivning kring hela 
livssituationen, från juridiskt stöd till privatekonomi, vilket kräver god samverkan 
verksamheterna emellan. 
 
En viktig del är att fortsätta satsa på 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 man väl tagit 
mod till sig och lämnat en våldsam man är det svårt för många att få en egen bostad. Det är 
flera som blir kvar allt för länge på kvinnojourer till följd av det hårda trycket på 
bostadsmarknaden. Många orkar inte ens ta det första steget att söka hjälp då svårigheten 
att skaffa bostad avskräcker, särskilt om barn är inblandade. Vi behöver därför jobba för en 
tryggare boendesituation för våldsutsatta kvinnor. Här behöver både Signalisten och de 
privata fastighetsägarna ta ett större ansvar.  
 
Det faktum att många kvinnor ofta har sökt hjälp flera gånger ger skäl att misstänka att 
skyddsnätet inte alltid fångar upp våldsutsatta kvinnor. Socialnämnden behöver därför se 



 
över samverkan med andra instanser, arbetssätt och metoder för att försöka identifiera 
insatser som kan nå fler våldsutsatta individer. Att samverka med civilsamhället är här av 
yttersta vikt.  
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Solna stad antar en nollvision mot våld i nära relationer. Det innebär bland annat att alla 
kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att reagera vid 
oro om våld.  
 
att utbildningsinsatser ska genomföras för stadens samtliga medarbetare och chefer. En 
plan för löpande kompetensutveckling för t.ex. 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.  
 
att integrera nollvisionen i ordinarie verksamhet. Ett våldsförebyggande perspektiv ska 
integreras i den ordinarie verksamheten i samtliga nämnder och styrelser med särskilt fokus 
på de nämnder som arbetar nära med barn, unga, äldre och människor i utsatta situationer. 
 
att Socialnämnden får i uppdrag att söka samarbeten med Signalisten, privata 
fastighetsägare och civilsamhället, i syfte att ta fram åtgärder för att minska väntetider till 
eget boende efter att ha haft boende via kvinnojour eller andra skyddade boenden, samt för 
att kunna identifiera andra viktiga insatser som kan nå våldsutsatta individer. 
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