Svar stoppa våld mot kvinnor
Frågan om våld i nära relation är en angelägen fråga, och under pandemin har den blivit
än mer angelägen. Att många spenderar mer tid i hemmet, isolering, yttre stressfaktorer
och en minskad insyn i familjer ökar risken för våld i nära relation. BRIS (barnens rätt i
samhället) årsrapport konstaterar att samtalen till deras hjälptelefon om fysiskt och
psykiskt våld, mot barnen själva eller mot en förälder har ökat under pandemiåret. Enligt
Socialstyrelsen har även antalet orosanmälningar till socialtjänsten ökat.
Lyfta fram Huskurage och liknande initiativ
Huskurage är mycket riktigt ett initiativ som många allmännyttor tagit inspiration av och
utvecklat. Enligt Huskurages hemsida har de samarbeten med 59 bostadsbolag, varav 41
är medlemmar hos Sveriges Allmännytta. Ofta samarbetar bolagen i dessa initiativ även
med lokalpolisen. Huskurage har genom åren deltagit som medverkande på utbildningar
och konferenser som Sveriges Allmännytta anordnar och kommer till exempel att föreläsa
under vår konferens Trygghet och säkerhet i bostadsområden den 24 augusti 2021.
Orosanmälningar till kommunen
Att ha väl utformade rutiner för att göra orosanmälningar är också viktigt i arbetet för att
motverka våld. Det vet vi att många av våra medlemmar också har. Vikten av att
orosanmäla är också något Sveriges Allmännytta ofta trycker på i olika sammanhang.
Lägenheter till våldsutsatta
En förutsättning för att kunna lämna en relation är att ha någonstans att flytta, ett tryggt
hem. Det är svårt för många att få en bostad idag, och för våldsutsatta är det särskilt
utmanande att få en stadigvarande bostad. Många som utsätts för våld i nära relation
lever också i ekonomisk utsatthet. Det är inte ovanligt med skuldsättning och bortfall av
inkomst till följd av sjukskrivning och det är även vanligt att den våldsutövande parten tar
kontroll över gemensamma tillgångar och ekonomi. Att bidra till möjligheten att få en
bostad är ett exempel på hur bostadsföretagen inom Sveriges Allmännytta kan underlätta
för våldsutsatta att lämna en våldsam relation.
För att kunna hyra en lägenhet ställs ofta krav på inkomst och att sökande inte har
betalningsanmärkningar eller skuld hos kronofogden, vilket kan försvåra för våldsutsatta
att efterfråga en bostad. Genom att inte ställa orimligt höga inkomstkrav vid uthyrning,
och godkänna exempelvis sjukpenning, försörjningsstöd och bostadsbidrag som inkomst
vid prövning, kan fler efterfråga en lägenhet. Riktlinjer som möjliggör individuella
prövningar under särskilda omständigheter- exempelvis när kraven nästan uppnås - kan
också underlätta för fler att efterfråga en lägenhet även när inkomsten är låg och det finns
betalningsanmärkningar.
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De flesta medlemsföretagen hos Sveriges Allmännytta samarbetar också med kommunen
genom att tillhandahålla lägenheter för sociala ändamål, dels genom sociala kontrakt där
kommunen står som förstahandshyresgäst och dels genom förstahandskontrakt efter
behovsprövning. Våldsutsatta är en målgrupp för den typen av lösningar.
Annat brottsförebyggande arbete
Många av medlemsföretagen samverkar också i brottsförebyggande arbete tillsammans
med kommun, polis och andra fastighetsägare. Samverkansformen kan heta olika i olika
kommuner, exempelvis EST (effektiv samverkan för trygghet) och OSG (operativ
samverkansgrupp). Gemensamt är att parterna regelbundet tar fram en gemensam
lägesbild och handlingsplan utifrån respektive parts verksamhet och möjligheter. På så
sätt samordnas och effektiviseras arbetet med att skapa tryggare och säkrare kommuner
och stadsdelar. God samverkan mellan bostadsföretag, kommun och andra
samhällsaktörer stärker tilliten och ökar förutsättningarna för att gemensamt möta
problem som dyker upp efter hand, vilket alltid är en styrka.
Exempel på hur Sveriges Allmännytta lyfter fram frågan
I idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030 lyfts bostadsföretagets möjligheter att
motverka våld i nära relation genom samverkan med föreningar och hyresgäster fram.
Här nämns också bostadsbolagets möjlighet att möta det bostadsbehov som våld i nära
relation ofta leder till.
Bland våra goda exempel på vår webbplats finns till exempel Vätterhems egen modell av
Huskurage som de kallar Trygga grannar.
Trygga grannar året om | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)
Den som prenumererar på våra nyhetsbrev får löpande nyheter inom alla möjliga ämnen,
även inom detta.
Utbildningen Att förebygga avhysningar den 11 maj, SKR föreläser om ekonomisk
utsatthet och boende för våldsutsatta.
Konferensen Trygghet och säkerhet i bostadsområden 24 augusti, Huskurage föreläser.
Konferensen Hemma hos allmännyttan lyfter sociala frågor i boendet, teman som psykisk
ohälsa och våld i nära relation belyses ofta där. Konferensen återkommer 2022.
Vägledning om barnkonventionen är under utarbetning, där kommer frågan att lyftas
från barnets perspektiv.
Utbildning för stadsdelsutvecklare där mycket av innehållet handlar om hur man kan
lyfta socialt utsatta bostadsområden och hur brottsförebyggande samverkan rent
generellt kan utformas.
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