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PUNKTER

FÖR ATT BEKÄMPA OCH FÖRHINDRA
MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

År 2020 mördade 13 män en kvinna som de hade,
eller hade haft, en relation med.
13 kvinnor förlorade livet till följd av våld i nära relation.
Nu är det nog.
Relationer ska vara frivilliga och trygga.
I ett jämställt samhälle ska alla leva ett liv fritt från våld.
13 ska bli 0.

Att kvinnor blir utsatta för våld av män som de har eller har haft en relation är en
pandemi i sig, en pandemi som har pågått länge och som ingen hittills har funnit
något vaccin mot. Under Coronapandemin har utsattheten för kvinnor och barn som
isoleras med sin förövare förvärrats, men problemen är inte nya och kommer inte att
försvinna när samhället öppnas upp igen.
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Mäns våld mot kvinnor är
en del av patriarkala samhällsstrukturer, där kvinnors frihet, säkerhet och trygghet
inskränks och begränsas. Det finns olika typer av mäns våld mot kvinnor – exempelvis våld i nära relation, sexuellt våld och hedersrelaterat våld – där gränserna ibland
överkorsar varandra. Ett exempel är att sexuellt våld kan utövas i nära relation – i
ungefär 30 procent av de anmälda våldtäkterna är den utpekade gärningsmannen en
man som kvinnan har en nära relation med. Hedersrelaterat våld sker oftast i en inre
krets där den utsatta har nära relationer med flera förövare. Våldet är alltså kollektivt. Våld i nära relation handlar primärt om att en person, oftast en man, utsätter
en annan, oftast en kvinna, som denne har eller har haft en relation med för våld. I
detta program ägnar vi oss främst åt förslag för att bekämpa och förhindra våld i nära
relation enligt denna senare definition. Flera av de åtgärder som föreslås är
applicerbara och brukbara för annat våld, exempelvis hedersrelaterat våld eller
sexuellt våld, men för det krävs även andra åtgärder.
De senaste åren har den allmänna debatten genomsyrats av hårda tag mot gängkriminalitet och migration, men ingen verkar vilja ta i lika kraftfullt mot mäns våld
mot kvinnor. Under 2020 mördades 13 kvinnor av en man de hade, eller hade haft,
en relation med och utvecklingen ser mörk ut. Under 2021 fortsätter män att mörda
kvinnor och åtgärder för att stoppa det besinningslösa våldet saknas. För att på allvar
bekämpa och förhindra våldet i nära relation krävs omfattade åtgärder, nu!
Våld i nära relation är inte enstaka avvikelser, det en del av en patriarkal
samhällskropp. Våldet i en nära relation kan ta sig uttryck på olika vis - fysiskt,
sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt. Skadorna är således långt mer omfattande än
enbart fysiska. Våld kan vara psykiskt men även fysiskt våld ger psykiska effekter.
Våldet kontrollerar kvinnan och begränsar hennes livsutrymme. I värsta fall kan det
kosta en kvinna någonting som är oersättligt, nämligen livet. Det här borde tillhöra
historien, men det gör inte det – det är en del av vår verklighet, idag, år 2021.
I ett jämställt samhälle ska alla individer vara fria. En grundläggande princip och en
primär mänsklig rättighet, är ett liv fritt från våld. Det är först när vi har ett
samhälle där alla skyddas från våld, som vi kan uppnå ett jämställt samhälle. I ett
fritt och demokratiskt land ska relationer vara frivilliga och trygga. Våld i nära relation
är sällan en engångsföreteelse – det börjar oftast med specifika tecken som
eskalerar med tiden. Därför måste samhället kunna upptäcka och ingripa i tid. Det kan
vara skillnaden mellan liv och död.
Sveriges regering har tidigare presenterat ett 34-punktsprogram för att bekämpa
gängkriminalitet. De stora åtgärderna för att bekämpa våld i nära relation har
dessvärre uteblivit. För att på allvar bekämpa våld i nära relation måste hela
samhället, i alla led, ingå i ett åtgärdsprogram. Vi föreslår 43 punkter för att bekämpa
och förebygga våld i nära relation på riktigt, så att vi kan stärka kvinnors frihet och
rädda kvinnors liv.

1)
Alla brott ska utredas – grundligt!
Alla anmälda brott ska skyndsamt utredas och de ska utredas grundligt.
Utredningarna måste följa protokoll och vara av hög kvalité. Detta gäller utredningar
vid brott som våld i nära relation och våldtäkt – i ungefär 30 procent av alla anmälda
våldtäkter är den utpekade gärningsmannen en man som kvinnan har en nära relation
med. När utredningarna stärks kommer fler åtal att väckas och fler gärningsmän att
dömas, och på så vis kan också fler kvinnor räddas. Det är också av yttersta vikt att
offer bemöts på ett professionellt och bra sätt av polis och utredare, det finns tyvärr
vittnesmål om att så inte alltid är fallet.
2)
Tillämpa tidiga förhör vid våld i nära relation och våldtäkt
Förslag om utökad användning av tidigare förhör är ute på lagrådsremiss. Syftet med
detta är främst att beivra brott som gängkriminalitet, men även våld i nära relation.
Detta ska användas vid fall som berör våld i nära relation och våldtäkt. I tidiga förhör
kan viktiga uppgifter lämnas, som annars riskerar att utelämnas vid en
huvudförhandling.
3)
Prioritera kvinnors rättstrygghet
I en demokratisk rättsstat pekas rättssäkerhet ofta ut som en grundläggande princip
och det är den. Däremot får rättstrygghet mindre utrymme. Rättstrygghet innebär
individens rätt att få skydd och sin sak prövad om den utsätts för brott. En rättvis
prövning förutsätter grundliga utredningar och rättegångar med rättvisa bedömningar.
Idag förekommer det slarv i utredningar om våldtäkt och domslut påverkas av att
nämndemän kan ha förutfattade meningar om hur brottsoffer ska reagera och agera,
fastän forskning visar att brottsoffer kan agera mycket olika. Grundliga utredningar
och rättegångar är fundamentala element för en rättvis rättsstat.
4)
Inrätta en fackdomstol för sexualbrott
Kunskapen om sexualbrott är låg i rättskedjan, och flera av dem sker som sagt i nära
relation. Samla expertis och kunskap i en specifik fackdomstol.
5)
Använd kontaktförbud
Person som dömts för våldsbrott i nära relation ska dömas till kontaktförbud. Det är
förövaren som ska behöva anpassa sig, inte den utsatta. En dom är idag inte en
förutsättning för kontaktförbud och kontaktförbud kan tillämpas i fler fall. Det finns
möjlighet att besluta om kontaktförbud enligt geografisk utsträckning. Ansökningarna
om kontaktförbud ska tas på största allvar – det finns för många fall då ansökningar
har avslagits då ett kontaktförbud hade kunnat förhindra ett brott. Vi vill också att
överträdelser ska bestraffas hårdare.
6)
Obligatorisk elektronisk övervakning vid kontaktförbud
Om en person tilldöms kontaktförbud ska elektronisk övervakning vara obligatoriskt.
Detta är viktigt för att förflytta fokuset för vem som ska begränsas, det är
våldsutövaren och inte den våldsutsatta kvinnan. Idag måste överträdelse ske innan
elektronisk övervakning utdöms och det vill vi förändra – elektronisk övervakning ska
vara obligatoriskt.
7)
Skydda dem som anmäler
Den utsatta kvinnan ska omgående erbjudas skydd och brottsofferstöd. Här måste
polisen samverka med exempelvis kvinnojourer för att kvinnan ska få rätt skydd och
stöd. Den utsatta kvinnan ska givetvis få adekvat vård, både för fysiska skador men
även traumabehandling.

8)
Obligatorisk stödperson vid anmälan
Det är inte ovanligt att anmälningar om våld i nära relation dras tillbaka, eller att
målsägande inte vill medverka i utredningen. Det är en stor press på den utsatta, som
kan uppleva att våldet trappas upp, att hon blir hotad, eller att anmälan ändå inte
kommer ge något resultat. I de fall då barn finns inblandade kan det också förekomma oro för vad som händer med barnen. Därför ska alla som anmäler våld i nära
relation och/eller bor på skyddat boende få en stödperson. Stödpersonen kan vara en
kurator och bör kunna verka utan att insatsen journalförs. Stödpersonen bör ha insikt i
juridiska processer, men främst finnas till som mentalt stöd och och vid kontakter med
olika aktörer, som polis, sjukvård, kvinnojourer och socialtjänst, och finnas kvar som
kontakt för kvinnor som bott på skyddat boende även efter de har lämnat boendet.
9)
Utbilda rättsväsendet
Samtliga aktörer i rättsväsendet – poliser, förhörsledare, domare, åklagare,
nämndemän – ska utbildas i våld i nära relation. Utbildningarna ska anpassas efter
respektive roll. För poliser kan det handla mer om bemötande, för domare och
nämndemän mer om forskning på hur brottsoffer kan reagera på brott.
10) Säkerställ finansiella resurser
Polisen ska ha inte bara ha kunskap utan också resurser att utreda brotten. Samma
sak gäller domstolarna, som ska ha kapacitet att behandla åtal som väcks. Det är
politikens ansvar att se till att rättsväsendet har finansiella resurser.
11) Ingen vårdnad vid våldsdom
I ett nytt förslag på reformering av lagen om vårdnad föreslås det att den person
(oftast man) som mördar en annan (oftast kvinna), ska kunna förlora vårdnaden om
eventuella barn. Det är bra, men det räcker inte. Det finns flera exempel på
vårdnadstvister som slutar i gemensam vårdnad, trots att det är utom rimligt tvivel att
fadern har brukat våld mot modern. Det finns ett nytt lagförslag om barnfrids-brott,
som kriminaliserar våldsamma handlingar inför ögonen på barnet. Men ett väldigt litet
barn kan inte vittna och våld kan ske utan att barnen ser. Det är inte förenligt med ett
jämställt samhälle att det ska kompromissas med kvinnors säkerhet på det vis som
lagen nu tillåter. Kvinnor ska inte behöva leva i den utsatthet det innebär att samverka
med en förövare, bara för att hon har barn med förövaren. Att denna samverkan ska
motiveras med barnets bästa är motsägelsefullt, då det inte är barnets bästa att leva i
en våldsam relation. En förälder som brukar våld mot den andra föräldern, ska inte få
ha vårdnad om barnet.
12) Säker journalföring med garanterad sekretess
Idag är journaler lättåtkomliga med bank-ID via 1177. Det är ett bekymmer för
personer som befinner sig i en kontrollerad tillvaro, som kvinnor som utsätts för våld i
nära relationer gör men också de som lever under hedersförtryck. Journaler är viktiga
för dokumentation av skador. Vid misstanke om brott som våld i nära relation eller
hedersvåld, ska journalen föras under garanterad sekretess, som med all säkerhet inte
kan nås av en annan person.
13) Kriminalisera kontrollerande beteende
Som den ovanstående punkten anger, att kontrollera journalen är att kontrollera
kvinnan. Våld handlar om kontroll. Inte sällan är olika uttryck av kontroll – som
isolering från vänner, kontroll över klädsel, läsning av privata meddelanden – det
första steget i en våldsam relation där våldet på sikt kan bli fysiskt. Sverige borde ta
efter Storbritannien och kriminalisera kontrollerande beteende i nära relationer. På så

vis kan vi stärka kvinnors rätt och deras möjlighet att komma ur en destruktiv
relation innan det är för sent.
14) Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning
Höj straffen för kvinnofridskränkning till två års fängelse. Det ska inte vara straffrihet
för våld i nära relation. Att skärpa straffpåföljden höjer även brottets status i
rättskedjan, bland annat med ökad möjlighet att använda sekretessbrytande regler
som exempelvis sms-kommunikation och obligatorisk häktning.
15) Obligatorisk rehabilitering
Person som dömts för våldsbrott i nära relation ska genomgå en rehabilitering för att
minska risken för återfall.
16) Tidiga stödinsatser
När kännedom om förekommande av våld i nära relation finns ska våldsutövaren
erbjudas vård och stöd för att ändra sitt beteende, oavsett om denne är dömd eller
inte.
17) Brotten ska prioriteras
Grov kvinnofridskränkning faller under allmänt åtal och det är bra. Våld i nära relation
är ett grovt brott, det inskränker kvinnors frihet och livsutrymme i sammanhang där
de borde vara som mest trygga. Vi vet att våld i nära relation kan sluta med att
mannen tar livet av kvinnan, och det måste vi stoppa. Däremot ska brotten inte
nedprioriteras bara för att de har lägre straffskala. Det rör sig om grova brott, och
bara för att de sker i nära relation är de inte mindre allvarliga.
18) Kön som grund för hatbrott
Att kvinnor misshandlas och mördas är uttryck för kvinnohat. När män misshandlar,
våldtar, mördar eller på annat sätt begår ett brott mot en kvinna för att hon just är
kvinna är det viktigt att motivet till brottet belyses. Är syftet med brottet att
vidmakthålla dominans över kvinnan, så är det ett brott mot kvinnan som hon utsätts
för enbart på grund av sitt kön. Genom att klassificera detta som hatbrott kan
domstolarna döma ut hårdare straff. Därför vill vi att ett tillägg om att kön som grund
för hatbrott adderas till brottsbalken.
19) Utvidga anmälningsplikten för orosanmälan
För att upptäcka fler tjejer och kvinnor som far illa behöver vi vara fler som
reagerar och vågar se våldet. Det handlar dels om att skydda kvinnan, dels om att
hindra mannen från att begå våldsbrott. Personal inom till exempel skola, hälso- och
sjukvård och tandvård är skyldiga enligt lag att anmäla om de misstänker att ett barn
far illa. Centerkvinnorna vill att skyldigheten för att göra orosanmälan även ska
omfatta oro för kvinnor som far illa i en nära relation, oavsett om barn finns med i
bilden eller ej.
20) Stärk kvinnors rättigheter i bodelning
Att kunna lämna en relation kan vara en ekonomisk fråga. För att få rätt till sin del av
det gemensamma ägandet, måste kvinnans rättigheter vid bodelningsprocesser stärkas. Bodelningar, som sker via tingsrätt, kan dra ut på tiden och bli kostsamma. De är
oftast ogynnsamma för den part som är mindre bemedlad, vilket ofta är kvinnan. För
att fler ska kunna driva en process måste grundnivån för rättshjälp höjas, idag är

den väldigt låg. Dessutom måste en bortre tidsgräns införas vid bodelningsprocesser
– idag är det möjligt att undanhålla redovisning av tillgångar.
21) Möjliggör ekonomisk självständighet för kvinnor
Centerkvinnorna vill se en satsning som möjliggör för kvinnor att ta sig ur en destruktiv relation, genom att stärka deras ekonomiska självständighet. Ekonomisk frihet är
en fundamental beståndsdel av frihet. Att en kvinna är självförsörjande är en förutsättning för hennes frihet. Därför bör ett statligt så kallat ”fuck off”-kapital inrättas för
att möjliggöra för kvinnor att ta sig ur destruktiva relationer. Ett ”fuck off”-kapital är
ett slags startkapital som ska kunna möjliggöra en start av ett självständigt liv. Vi vill
att en utredning tillsätts för att föreslå utformning och vem som ska ansvara för
tillhandahållandet av detta kapital. För ekonomisk frihet krävs det dock fortfarande
parallella arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som att förbättra
arbetsmarknadsintegrationen för utlandsfödda kvinnor och höja lönerna i
kvinnodominerade sektorer.
22) Koordinationsgaranti
När våld i nära relation anmäls är ofta flera aktörer, på olika nivåer, involverade. Det
kan vara vård (regional), socialtjänst (kommunal) och polis (nationell). Polisen kan
också behöva vara i kontakt med kvinnojourer (ofta ideella) för stöd till offer. Det
finns exempel på fall där kvinnor har fallit mellan stolarna för att organiseringen
mellan aktörerna inte har fungerat. Vi måste kunna garantera en koordinationskedja
som håller för alla brottsutsatta kvinnor, i hela landet. Om sekretessen lättas enligt
förslaget i proposition om förebyggande av våld i nära relation (2020/21:163) är det
bra, men processen måste vara tydlig och det är viktigt att definiera ansvarsfrågan
och att ansvaret tas. Det är ett nationellt ansvar att upprätthålla mänskliga rättigheter
– rätten till frihet från våld är en fundamental del av detta ansvar. Inför en
koordinationsgaranti, där exempelvis Socialstyrelsen eller Jämställdhetsmyndigheten
får i uppdrag att kartlägga aktörer, föreslå och implementera en aktörskedja om hur
hantering av våld i nära relation ska fungera. Ingen mer kvinna ska falla mellan
stolarna i nätverket av aktörer.
23) Haverikommission vid misslyckanden
När en kvinna mördas av en man som hon har, eller har haft, en relation med ska det
betraktas som ett samhälleligt misslyckande. För att utvärdera vad som har hänt och
för att kunna bygga ett robust system ska en haverikommission inrättas när det
inträffar.
24) Genomför särskild informationskampanj och upprätta en
informationshemsida
Berörd myndighet, exempelvis Socialstyrelsen eller Jämställdhetsmyndigheten, ska få i
uppdrag att genomföra en särskild informationskampanj i samverkan med polis,
länsstyrelser, regioner och kommuner med information om 1) att upptäcka våld i nära
relation och hur en ska agera vid upptäckt, 2) vilken hjälp den som är utsatt kan få,
och 3) var den som utsätter andra kan vända sig för att få hjälp med att upphöra med
sitt brottsliga beteende. Därtill bör en hemsida skapas som samlar all information om
var den utsatta kan vända sig utifrån var denna befinner sig, med nummer till
kommunala och regionala aktörer.
25) Kvalitetssäkra skyddade boenden
Det är kommuners ansvar att tillhandahålla skyddade boenden för utsatta kvinnor, och
inte sällan för deras barn. Lösningarna varierar, men oavsett var i landet en bor,

ska kvalitetssäkrade skyddade boenden vara en garanti. Socialstyrelsen bör få i
uppdrag att ta fram en mall på kvalitetssäkring.
26) Förtydliga och kvalitetssäkra det förebyggande arbetet
I Proposition om förebyggande av våld i nära relation (2020/21:163) föreslås
socialnämnderna i kommunerna få i uppgift att verka för att personer som utsätter
eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Det
är i grunden bra, det är gärningsmän som ska förändra sitt brottsliga beteende. Men
för att detta ska bli verklighet bör regeringen ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram
ett tydligt ramverk och verktyg för att identifiera våld och ge våldsutövare adekvat
stöd för att upphöra med beteendet. Det finns variationer i kommunerna och detta är i
grund och botten en fråga om Sveriges invånares mänskliga rättigheter, därför är det
en nationell angelägenhet.
27) Ta fram kliniska behandlingsmetoder för våldsutövande förövare
För att på allvar bekämpa våld i nära relation måste gärningsmän förändra sitt
beteende. Att förtydliga och kvalitetssäkra det förebyggande arbetet är ett sätt, men
gärningsmän som dömts och suttit i fängelse måste rehabiliteras. Därför bör
Jämställdhetsmyndigheten eller annan relevant aktör, i samverkan med BRÅ,
Polismyndigheten och Nationellt Center för Kvinnofrid (NCK), få i uppdrag att kartlägga, utveckla och utvärdera kliniska behandlingsmetoder, samt sprida information
om dessa.
28) Förbättra det kliniska behandlingsarbetet för brottsutsatta
Kliniska metoder för att behandla brottsutsatta personer måste utvecklas, så att offer
får rätt hjälp. Det kan dels vara traumabehandling, dels behandling i ett icke-akut
skede. Därför vill vi att behandlingsmetoder för våldsutsatta personer ska utvecklas
på samma vis som behandlingsmetoder för förövare.
29) Utbilda skol- och förskolepersonal
Det är inte bara polis, socialtjänst och vård som möter våldsutsatta kvinnor och barn.
Det gör även skol- och förskolepersonal. Enligt en rapport från Statskontoret är skolan
en viktig aktör, men denna glöms ofta bort i arbetet mot våld. Vi vill att personal på
skolor och förskolor utbildas i att möta ungdomar och barn som de misstänker utsätts
för våld, både i egen relation av en förälder och i de fall de lever i hem där våld
förekommer. Jämställdhetsmyndigheten bör få i uppdrag att i samråd med andra
relevanta aktörer, som länsstyrelser och NCK, utforma utbildning för skol- och
förskolepersonal i både våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Utbildning bör
också ges till fritidsledare.
30) Upprätta handlingsplaner i skolor och förskolor
Alla skolor och förskolor ska ha en handlingsplan för hur skolan arbetar förebyggande, upptäckande och stödjande vid misstanke om allt våld och förtryck – när det gäller
våld i hemmet, i nära relation och hedersrelaterat våld. Skola och förskola är ett
kommunalt ansvar och det åligger aktören att implementera och följa
handlingsplanen. Skolverket bör få i uppdrag att upprätta förslag på handlingsplaner.
31) Gör sex- och relationskunskap till ett obligatoriskt ämne
Nyligen har läroplanen för sex- och relationskunskap reviderats. Mycket nytt innehåll
är bra, men det kan förbättras. Grundskolans sex- och relationskunskap bör införas
som ett enskilt och obligatoriskt ämne. Ämnet ska beröra jämställdhet, hälsa,

pornografi, normer och allas lika rätt och värde. Genom att öka elevers kunskap och
medvetenhet kan mönster brytas i tid. Perspektiv och reflektioner om genus är inte
flum, det är normbrytande och vi behöver bryta normer för att förändra strukturer.
32) 2-årsregeln får inte bli maktmissbruk
För att ytterligare stärka kvinnors möjlighet att lämna destruktiva relationer måste det
säkerställas att den så kallade 2-årsregeln, som innebär att personer som invandrat till
Sverige kan få uppehållstillstånd efter att ha vistats två år som sambo eller maka i
Sverige, inte får användas som maktmedel. I de fall kvinnan utsätts för våld eller
kränkande behandling av anknytningspersonen, ska den utsatta kvinnan få
uppehållstillstånd.
33) Utbildning om våld i nära relation för vårdpersonal
Våld kan upptäckas när den utsatta söker vård. Vårdpersonal bör utbildas i att ställa
frågor för att upptäcka våld. Det finns mallar på detta, som i högre utsträckning måste
implementeras på till exempel hälsocentral, för att öka möjligheterna till upptäckt.
34) Utbildning om våld i nära relation för arbetsgivare
Arbetsplatsen är ytterligare en plats där våld kan upptäckas. Arbetsgivare ska erbjudas utbildning för att kunna se tecken, upptäcka, våga fråga och agera. Det finns material från NCK. Detta arbete måste intensifieras, så att samhället i högre utsträckning
kan identifiera tecken och agera.
35) Utökat och riktat stöd till civilsamhället
Regeringen bör satsa på ett utökat stöd till ideella organisationer som når ut till vuxna
män, som kan stärka det preventiva arbetet. Särskilt stöd till organisationer som kan
genomföra riktade insatser.
36) Utökade möjligheter till stöd
Säkerställ att information om stödlinjen Välj att sluta, dit män som vill ändra sitt
beteende kan vända sig för att få stöd och vägledning, sprids till individer och aktörer
som kan möta våldsutsatta och våldsutövare.
37) Inför kvinnohus i varje region
Trots att det finns exempel på brister, har polis och kommun ofta en samverkan
gällande arbetet mot våld i nära relation. För att fortsätta stärka detta arbete och
säkerställa att stödet som ges blir mer enhetligt vill Centerkvinnorna även se att det
införs kvinnofridshus i varje region. Där ska kvinnor kunna få samlad hjälp och stöd,
då polis, socialtjänst och vård finns under samma tak.
38) Långsiktiga avtal med kvinnojourer
Många utsatta kvinnor vänder sig till kvinnojourer. Kvinnojourer är till stor del ideella.
Vissa tillhandahåller skyddade boenden, men alla som är i kontakt med en kvinnojour
bor inte på ett skyddat boende. Kvinnojourerna är jätteviktiga för utsatta kvinnor,
tröskeln att kontakta en kvinnojour kan vara lägre än att anmäla eller söka hjälp hos
socialtjänsten. För att stärka kvinnojourernas jobb krävs en långsiktig finansiering. Här
måste kommunerna ta sitt ansvar och jobba med längre framför-hållning. Mindre
kommuner kan samverka med varandra och avtalsförfarande eller samordningsförbund kommuner emellan ska uppmuntras.
39) Säkra skyddade boenden
Om Socialstyrelsen utvecklar en mall för att kvalitetssäkra skyddade boenden, ska

kommuner se till kvalitet garanteras genom avtal och tillsyn. Dessutom ska alla
kommuner säkra ett skyddat boende inom ett dygn från det att våldet upptäcks.
40) Bostadsgaranti till utsatta kvinnor
När kvinnor lämnar skyddade boenden, återvänder vissa till hemmet och den
våldsamme mannen, ofta för att de inte har någon annanstans att ta vägen. Effekten
blir att många kvinnor drar sig för att söka skydd. Därför måste det finnas en
bostadsgaranti för utsatta kvinnor, så att hon kan få ett hem där hon inte behöver
leva med våldet innanför hemmets väggar.
41) Enhet för våld i nära relation och ett kvinnofridsteam
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har arbetat och arbetar fortfarande med att
stärka kommuners och regioners arbete för att förebygga och bekämpa våld i nära
relation. Det är bra, men arbetet måste intensifieras. Om en ny socialtjänstlag inte
förtydligar kommuners uppdrag att arbeta mot våld i nära relation, bör den
omgående revideras så att den omfattar det uppdraget inklusive krav på att varje
kommun ska ha en enhet för våld i nära relation. SKR bör få i uppdrag att skapa
samverkan mellan kommunerna, för att möjliggöra ett utbyte av erfarenhet och
kunskap. Utöver en enhet för våld i nära relation, ska ett kvinnofridsteam finnas i
varje kommun. I detta team ska aktörer som möter kvinnor i olika ålder och
positioner ingå, exempelvis skolpersonal, vårdpersonal, polis och socialtjänstsekreterare.
42) Inför Huskurage
Att grannar reagerar när något inte verkar stämma kan vara livsavgörande. Därför
bör alla kommuner införa Huskurage i sina kommunala bostäder, som ett sätt att
uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som sker i hemmet. Huskurage är en
metod framtagen av föreningen med samma namn. Metoden syftar till att grannar
ska våga uppmärksamma tecken på våld i bostadshuset. Regeringen bör också göra
en satsning på att bostadsrättsföreningar informeras om Huskurage.
43) Företagsvård för våldsutövare
Inom ramen för företagshälsan ska våldsamma män få möjlighet till vård för att
förändra sitt beteende.

Centerkvinnorna är gröna, liberala feminister.
Vi har kämpat för kvinnors rättigheter sedan 1932.
Vårt mål är ett jämställt samhälle, där alla kvinnor och
män har samma förutsättningar att förverkliga sig
själva och sina drömmar.
Vi strävar efter att lyfta kvinnor i samhället,
både politiskt och i samhällsdebatten.

