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Svar på motion om att reagera på våld med Huskurage 

INLEDNING 
Johanna Ritvadotter (V) inkom den 29 april 2019 med rubricerad motion. 

Motionären yrkar att Salabostäder AB ges i uppdrag att anta och implementera 
policy och rutin för Huskurage samt att Sala kommun verkar för att andra 
bostads bolag och föreningar i kommunen ska anta och implementera policy och 
rutin för Huskurage. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.1069, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019.3232, motion om att reagera på våld med Huskurage 
Bilaga KS 2019.10157, yttrande från Salabostäder AB 

Ledningsutskottets beslut 2021-08-25, § 155 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spårebo (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla till motionen. 

Hanna Westman(SBÄ) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Beslutsgång 

SK 20i1~1'p95 
2021.1141 

2021-09-08 

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot avslag och finner 
ledningsutskottets förslag bifallet. 
Ordförande ställer proposition på Ulrika Spårebos (S) yrkande mot avslag och finner 
yrkandet avslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S), Viktor Kärvinge (S) 
och Hanna Westman (SBÄ) reserverar sig till förmån för Ulrika Spårbos (S) yrkande. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion om att reagera mot våld med huskurage 

Johanna Ritvadotter (V) inkom den 29 april 2019 med rubricerad motion 

Motionären yrkar : 
att Salabostäder AB ges i uppdrag att anta och implementera policy och rutin för 
Huskurage 
att Sala kommun verkar för att andra bostads bolag och föreningar i kommunen ska 
anta och implementera policy och rutin för Huskurage 

Motionärerna skriver att våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. 
Utsattheten är stor bland människor boende i flerfamiljshus. 
Huskurage är en ideell förening som arbetar med att förbygga och förhindra våld i 
nära relationer, genom att ge grannar verktyg att agera. Det är enkla åtgärder som 
att våga knacka på dörren när man misstänker att allt inte står rätt till. Det är även 
råd om hu man bör reagera om man misstänker att ett barn far illa. 
Motionären menar att införa Huskurage är enkelt och kostar ingenting. Föreningen 
har färdig a mallar för såväl trapphusinfo som information till hyresgäster. Många 
bostadsrättsföreningar och hyresvärdar i Sverige har antagit Huskurage. 

Motionen har remitterats till Salabostäder AB för yttrande. 

Salabostäder AB kommit fram till att detta är en metod som är värd att prova för att 
bidra till minskat våld i nära relationer. Under 2021 har ett arbete startats upp med 
att implementera metoden i bolagets bostadsområden. 

På Salabostäders hemsida kan man under rubriken "Hjälp till, du kan göra skillnad!" 
läsa mer om bolagets arbete med hus kurage. 

Ett reviderat ägardirektiv för Salabostäder AB antogs av kommunfullmäktige i juni 
2021. I det reviderade ägardirektivet finns ett stycke om socialt ansvar, där bolagets 
direktiv bland annat innehåller följande skrivning: 

"Som en del av det sociala ansvarstagandet ska bolaget arbeta aktivt med 
trygghets/rågar och arbeta för att öka tryggheten för hyresgästerna och för kommunen 
som helhet genom olika åtgärder samt att i planerande och genomförande av 
trygghetsskapande åtgärder även söka samverkan med tillämpliga delar av kommunen, 
myndigheter och civilsamhälle" 

Det arbete som Salabostäder bedriver med Huskurage är således helt i linj e med 
ägardirektivet, och det är också en tydlig signal om att den bostadssociala frågan ska 
ha stort fokus i bolaget. 
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Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 

2021-08-19 
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D b: 

Reagera mot våld med Huskurage! 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Under 2017 
anmäldes omkring 12 000 misshandelsbrott där gärningspersonen 
var i nära relation med offret. Utsattheten är stor bland personer 
boende i flerfamiljshus. 

Huskurage är en ideell förening som arbetar med att förebygga 
och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg 
att agera. Det är enkla åtgärder som att våga knacka på dörren 
när en misstänker att allt inte står rätt till, det är även råd om hur 
en bör agera om en misstänker att barn far illa. Att få grannar att 
reagera och ingripa är en primärpreventiv metod som har direkt 
effekt för våld i nära relationer. 

Att införa Huskurage är enkelt och kostar ingenting. Föreningen 
har färdiga mallar för såväl trapphusinfo som information till 
hyresgäster. Många bostadsrättföreningar och hyresvärdar i 
Sverige har antagit huskurage. 

Med Huskurage kan vi - tillsammans - aktivt motverka och 
förebygga våld i nära relationer. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi; 

att Salabostäder AB ges i uppdrag att anta och implementera 
policy och rutin för Huskurage 

att Sala kommun verkar för att även andra bostadsbolag och 
-föreningar i kommunen ska anta och implementera policy och 
rutin för Huskurage 

Sala den 29/4 2019 

Åsa Forss (V) 



f8 2020-01-31 

Sala bostäder 

Yttrande gällande motion om Huskurage 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 

En motion har inkommit gällande att Salabostäder skall ges i uppdrag att anta och implementera 
policy och rutiner för Huskurage. Motionen är inlämnad av Johanna Rivadotter (V) och Åsa Forss 
(V). 

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom 
att ge grannar verktyg att agera. De framför att det är den enda primärpreventiva metoden med 
direkt effekt för våld i nära relationer. 

Salabostäder har under en tid funderat kring frågor som denna och kommit fram till att det är en 
metod som är värd att prova för att bidra till minskat våld i nära relationer. Under året kommer 
därför ett arbete med att implementera metoden i våra bostadsområden att startas upp. 

Utifrån ovanstående ser bolaget inget behov av något uppdrag som nämns i motionen. 

ostäder 
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