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Svar på motion nr 12/2017 från Andreas Lennkvist (V) om våld i 
hemmet och huskurage 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist (V) har i en motion yrkat att Armada ges i uppdrag att anta och implementera 
policy och rutin om huskurage. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

avslå motion nr 12/2017 med hänvisning till att Polisen och förvaltningen anser att det är Polisen, 
via te lefonnummer 112, som initialt ska kontaktas för att minimera risken för att själv skadas vid 
pågående brott. 

Bakgrund 
Andreas Lennkvist (V) föresl år i motionen att Armada ges i uppdrag att anta och implementera 
policy och rutin om huskurage. Motionären anför att våld ofta sker hemma men att det många 
gånger finns grannar som hört, sett och känt en oro. Ett sätt att öka tryggheten skulle kunna vara 
metoden Huskurage. 

Förvaltningens slutsatser 
Våld i h emmet är ett allvarligt samhällsproblem som skapar en stor otrygghet, rädsla och skador. Det 
finns ett stort mörkertal i statistiken över våld i h emmet., både psykisk och fysisk. Att motverka våld 
i hemmet är en viktig del i at t skapa trygghet i samhället, men frågan är komplex och behöver 
hanteras på rätt sätt. I po lsutbildningen lyfts just våld i hem met som en av de svåraste insatserna och 
är den näst största orsaken till att polis skadas i tjänsten. 

I m etoden Huskuragc (för mer information: www, hus kurage. se) uppmanas grannar att agera i tre 
steg: 

1. Ringa på dö rren, påkalla uppmärksamheten, knacka i väggen osv. 
2. Ta hjälp av grannar 
3. Ringa po lisen. 

Huskuragemetod ifrågasätts idag av allt fler kommuner, forskare och poliser. Det är viktigt att alla i 
samhället visar civilkurage men både förvaltningen och kommunpolisen menar att omvänd ordning 
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är den mest lämpliga, det vill säga att först ringa polisen. Forskning visar på att det finns risker att 
själv skadas i samband med ingripande vilket gör att det är viktigt att insatserna sker i rätt 
turordning. Huskurage är idag emot att man vänder på ordningen. 

Förvaltningen föreslår därför att Armada inte ges i uppdrag att använda sig i metoden Huskurage. 
Istället bör Trygg i österåker, polisen och andra berörda offentliga organ aktivt och löpande 
informera om vikten att ringa 112 vid pågående brott. 

I/IK 
fan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Kristina Eineborg 
Näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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om våld i hemmet och huskurage 

Ingen ska behöva vara rädd för att utsättas för våld. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem 
som är av högsta prioritet och vi måste agera för att förhindra det på alla fronter. 

Våldet sker ofta hemma, men många gånger finns det grannar som både hört, sett och känt en oro 
vad som händer. Många vill hjälpa till men kanske inte vet hur. Huskurage är ett initiativ med målet 
att förhindra våld i nära relationer. Denna metod ger grannarna verktyg för att agera med hjälp av en 
policy som säger att vi som grannar inte tänker ignorera om vi känner en oro för att någon kan råka 
illa ut. Det handlar om civilkurage där vi bor. En dörrknackning och ett samtal kan de förhindra 
fortsatt våld och stoppa det pågående våldet, inte minst förhindra lidande för de barn som drabbas. 
Det är enkelt - ett dokument sätts upp på anslagstavlan i varje port och ett brev skickas ut till 
hyresgästerna. Det kombineras med fördel med utbildning för till exempel fastighetsskötare och 
annan personal i bolaget. 

Fler och fler bostadsbolag och bostadsrättsföreningar antar nu Huskurage till exempel har beslut 
fattats på kommunal nivå av Karlstad, Nacka, Norrtälje, Tyresö, Värmdö och Sundbyberg kommun. 
Jag anser att det bör vara en självklar del även i Österåkers kommuns trygghetsarbete. Österåker bör 
vara en trygg kommun för alla 

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta 

• Att ge Armada Fastighets AB i up pdrag att anta och implementera policy och rut in för 
huskurage 
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