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Socialnämndens yttrande över motion om införande av
Huskurage
Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att
1. bifalla motionen

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2017-06-26 , KS 2017: 266-034
att lämna över motion om införande av Huskurage för yttrande till
socialnämnden. Marianne Andersson (C) har lämnat i en motion till
kommunfullmäktige den 11 april 2017, om införande av Huskurage. Motionären
yrkar att Strängnäs tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens
bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syfte att minska våldet och öka
tryggheten i hemmen.

Motionären beskriver att huskurage är en ideell förening med målet att förebygga
och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat metoder en metod
framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och Peter Svensson
som arbetat med förebyggande arbete i flera år med våldsförebyggande arbete.
Metoden går ut på att ge grannar verktyg för att kunna våga agera, för att få en
möjlighet att visa omtanke och omsorg om någon far illa. Det hela är alltså att
visa civilkurage, i husen där vi bor. En viktig form av samverkan. Att införa
Huskurage medför ingen stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur
vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av en
sammanställning av aktiva handlingar och kan spridas till boende genom utskick
till boende eller genom att sättas upp i trapphusen. Att införa Huskurage visar vi
också att det finns hjälp att få och att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar
och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från våld.
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