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Dnr 2007/369-008

Yttrande avseende motion om försöksverksamhet med
kommunarrest

Ärendebeskrivning
Ylva Strutz, för folkpartiet liberalerna, anför följande i motion 2007-09-21.
Våld i nära relationer är inte en kvinnofråga utan berör mänskliga rättigheter.
Detta enligt Europakonventionen och Sveriges grundlag som slår fast rätten
till liv, frihet och säkerhet. Ändå är många kvinnor och barn i vårt samhälle
utsatta för ett ofattbart lidande genom misshandel. Dessutom innebär detta
stora kostnader för den enskilde och samhället. Antalet dömda kvinnofridskränkare har under de senaste fem åren mer än fördubblats i Sverige. Sedan
valet 2002 har uppemot 70 kvinnor mördats av sina makar, pojkvänner eller
sambor. I 85 % av fallen skedde dåden i det egna hemmet.
Olika insatser behövs för att förebygga och åtgärda effekterna av mäns våld
mot kvinnor. Alkoholkonsumtionen måste pressas ned. Berörd personal inom
olika samhällsorgan behöver utbildning i jämställdhetsfrågor för att bättre
kunna bemöta utsatta kvinnor och barn. Utredning behöver göras för att få
veta hur man på bästa sätt ska kunna erbjuda självstärkande övningar och
självförsvar. Det kommunala stödet till och samarbetet med kvinnojouren
måste öka. I Luleå behöver vi få igång en exekutiv mansjour. Åtgärder som
skyddar våldsutsatta kvinnor behöver förbättras.
Ovanstående och mycket mer hoppas vi få med i den handlingsplan avseende
mäns våld mot kvinnor som vi också motionerat om.
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Denna motion berör en annan sak som vi vill förbereda för att den ska kunna
ingå i vår handlingsplan.
Möjligheten att besluta om besöksförbud infördes 1988. Statistiken visar att
det är fler överträdelser av besökförbuden än antalet besöksförbud som
utfärdats av domstol! Detta är en stor otrygghetsfaktor för många kvinnor!
Gärningsmän som upprepat bryter mot besöksförbud ska obligatoriskt förses
med elektronisk fotboja. Även livvakt kan behövas i oerhört svåra fall, där
gärningsmannen är känd och sprider terror. I riktigt grova fall av kvinnofridskränkning, där besöksförbud kränks ständigt borde kommunarrest kunna
införas för misshandlande män. Mannen ska inte tillåtas att bosätta sig i
samma område som kvinnan. Kvinnans trygghet och frihet från rädsla ska gå
före förövarens frihet.
Folkpartiet föreslår
Att kommunfullmäktige beslutar ansöka hos regeringen att få bli försökskommun med att ha kommunarrest som åtgärd i grova fall av kvinnofridskränkning.

Förvaltningens yttrande
Föreliggande motions förslag är för närvarande inte möjligt att tillmötesgå.
Det finns inte någon lag som stödjer omvänd kommunarrest. Kommunen kan
förstås såsom det föreslås i motionen att ansöka om att få bli försökskommun
för kommunarrest men eftersom det inte finns någon lag kan regeringen inte
bevilja en sådan ansökan.
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I detta sammanhang är det intressant att följa upp en statlig utredning som
bl.a. ska undersöka detta. Det är Stalkningsutredningen1 i vilken ingår att
belysa hur lagen om besöksförbud tillämpas och föreslå förändringar för en
bättre användning av besöksförbudet. Förstärkt skydd för personer som
utsätts för hot eller förföljelse t.ex. lämna förslag på en rättslig reglering som
medger att besöksförbud kan kontrolleras med elektronisk övervakning.
I uppdraget ingår bl.a. att belysa hur besöksförbudslagen tillämpas och föreslå
förändringar för en bättre användning av besöksförbudet. När det gäller
upprepade trakasserier och förföljelser ska utredningen analysera
straffbestämmelsernas tillämplighet och överväga förändringar av
bestämmelserna samt analysera vilka verktyg de brottsbekämpande
myndigheterna har för att bekämpa sådana trakasserier och förföljelser.
Utredningen ska lämna sina förslag senast den 30 september 2008.
Förhoppning är att utredningens förslag ska resultera i förändringar och
förbättringar av besöksförbudet så att skyddet för utsatta personer blir
starkare.
Regeringen gav Rikspolisstyrelsen i uppdrag 2005 att genomföra försök med
särskilt framtagen teknisk utrustning för att förstärka övervakningen av
besöksförbud. Syftet var att få svar på dels teknikens möjligheter och
begränsningar vid övervakning av besöksförbud. (Källa: www.riksdagen.se
Svar på skriftlig fråga 2006/07:1504; besvarad 2007-08-15).
En uppföljning härvidlag ger vid handen att Rikspolisstyrelsen har gjort sitt
uppdrag och lämnat en rapport till Justitiedepartementet i december 2007.
Rapporten kommer att bilda underlag till den juridiska bedömningen i
Stalkningsutredningen.

Källa: DN 19 november 2007; Språkfrågan. Svenskan saknar ett eget ord för sådana
som maniskt och systematiskt förföljer en person - lurpassar på honom eller henne,
står utanför bostaden, ringer, skriver, hotar eller uppvaktar.
På engelska kallas en sådan personförföljare stalker.
1
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Avslå motionen eftersom frågor rörande frihetsberövande inte är en
kommunal uppgift utan behandlas av polis och åklagare.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

Avslå motionen eftersom frågor rörande frihetsberövande inte är en
kommunal uppgift utan behandlas av polis och åklagare.

_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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