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Medborgarförslag till Kommunfullmäktige Enköpings kommun. 
Kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor  
Den 10 december 2021 kom den senaste kvinnofridsbarometern. Resultatet för Enköpings kommun är nedslående.  
Kommunernas arbete blir totalt sett inte bättre, förändringen går alldeles för långsamt. Detta trots att mäns våld mot 
kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och det är över 10 år sedan socialtjänstlagen skärptes för kvinnors och 
barns rätt till stöd och skydd.  
På rankingen i barometern 2021 hamnar Enköpings kommun på delad plats 140 av 290 kommuner År 2019 var vi så 
bra som på plats 50. Vad har hänt?  
(2017 och 2015 deltog inte Enköpings kommun i undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationen.) 
Har vi tappat kompetens eller är det tidsbrist, eller helt enkelt att kommunen har så stor ökad mängd inflöde av 
våldsärenden som i sin tur leder till fler skyddsplaceringar för både barn och vuxna.  
I årsplanen för 2022 har socialnämnden inte prioriterat denna fråga, vilket vi tycker är mycket oroande, då vi vet att 
mer måste göras för att förbättra situationen för de drabbade. 
Hedersrelaterat våld och förtryck 
Det besläktade hedersrelaterade våldet och förtrycket har liknande kännetecken, men skiljer sig ändå mycket från 
våld i nära relation. Denna del av problematiken får vi inte heller glömma bort i detta sammanhang. 
Vårt förslag är att socialnämnden prioriterar denna fråga med resursförstärkning och kompetensutveckling av externa 
aktörer samt samarbete över professionsgränserna för att komma till rätta med de stora problemen med mäns våld 
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. 
Jämställdhetsmyndigheten skriver i sin egen handledning för att förebygga våld: 
”Inget att vänta på 
”Arbete är inte en valmöjlighet, det är en nödvändighet” 
”För att förebygga våld krävs samarbete över professionsgränserna” 



 
Länkar till: 
Kvinnofridsbarometern 2021 den 10:e dec 2021. 
 
I Kvinnofridsbarometern 2021 undersöker Unizon för fjärde gången kommunernas arbete mot mäns våld mot 
kvinnor. Undersökningen görs vartannat år. 
 
•       Kvinnofridsbarometern 2021 - Unizon (unizonjourer.se) 
•       Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld - ett utbildningsmaterial för socialtjänsten (socialstyrelsen.se) 
•       Forskning om hedersvåld — TRIS 
 
Enköping den 21 april 2022 
 
Annika Enbom/Linda Forslund 
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