Motion av Anna Rantala Bonnier och Sissela Nordling Blanco (Fi):

Inför en haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor
Efter den hjärtskärande dokumentären om Josefin Nilsson och hennes liv är vi många som är
upprörda, men vi är tyvärr inte förvånade. Istället påminns vi återigen om konsekvenserna som mäns
våld mot kvinnor innebär. Återigen uppmärksammas bristerna i samhällets skydd för våldsutsatta
kvinnor. Det gäller inte minst på kommunal nivå där många kvinnor söker hjälp från socialtjänsten
eller genom kontakt med en kvinnojour.
Under 2018 skedde en kraftig ökning av antalet mord på kvinnor. Enligt statistik från
Brottsförebyggande rådet mördades 22 kvinnor av en närstående man förra året. Det är den högsta
siffran på många år. Det är tydligt att mer måste göras för att sätta stopp för våldet.
Därför föreslår Feministiskt initiativ att Stockholm som första kommun i Sverige inför en
haverikommission med uppdrag att förebygga, utreda och förslå förbättringar för att stoppa mäns våld
mot kvinnor. Precis som utredningar tillsätts när det förekommer större olyckor inom exempelvis
vägtrafiken, bränder, ras och farliga utsläpp med mera borde samhället ta ett helhetsansvar för att
stoppa ökningen av kvinnor som mördas av män. Det räcker inte med att enskilda gärningsmän i bästa
fall döms i domstol, utan samhället som helhet måste agera för att förebygga våldet.
Under vår tid i majoritet höjde vi ambitionsnivån för att motverka våldet genom förebyggande arbete i
skolan (MVP), genom tredubblat anslag till kvinnojourerna, genom ett riktat stöd till kvinnors
organisering och en rad andra åtgärder. Flera nya relationsvåldscenter öppnade, ett stadsövergripande
program togs fram och medarbetare i staden fick kompetenshöjning. Det är dock tydligt att mer måste
göras.
Vi menar att det idag finns en kunskapsbrist inom socialtjänst, polis och sjukvård kring hur man kan
samverka för att kunna ge rätt hjälp till våldsutsatta kvinnor. Brist på informationsöverföring och brist
på samarbete kan i dessa fall få ödesdigra konsekvenser. Därför behövs en haverikommission som kan
se över och utreda var det brister, hur samarbetet mellan olika samhällsinstanser sett ut i de fall där
våldet fått dödligt utfall och vilka ytterligare åtgärder som krävs. Haverikommissionen behöver ta ett
helhetsgrepp när det gäller våldsutsatts kvinnors livssituation, inklusive tillgången till en egen bostad
och andra faktorer som påverkar möjligheten att fortsätta leva sitt liv utan fortsatt våld.
Mot bakgrund av detta föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:
Att skyndsamt tillsätta en kommunal haverikommission mot mäns våld mot kvinnor
Stockholm 23 april 2019

