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Det är dags för krafttag mot det ökade våldet i nära relationer 

I april i år lämnade vi socialdemokrater in ett förslag på att utöka stödet till kvinno- och 
tjejjourer. Detta mot bakgrund av att det redan tidigt under pandemin stod klart att våld i nära 
relationer ökade lavinartat. Till exempel såg vi tydligt enbart i mars månad att anmälningarna 
ökade med nära 50 % i Lunds kommun jämfört med mars förra året. 

Trots att det nu gått fem månader sedan vårt förslag lämnades in har ingenting hänt. Dessutom 
fick vi på Lunds brottsförebyggande råd den 22 september reda på att utvecklingen har 
förvärrats ytterligare. Det vi fick redovisat är att det anmälda våldet i nära relationer i Lunds 
kommun för perioden juni-augusti 2020 nära nog har fördubblats jämfört samma period året 
innan. Det är en fullkomligt hårresande utveckling och visar tydligt om en fruktansvärd ökning 
av våld i nära relationer i spåret av pandemin. Ett våld som i allra högsta utsträckning drabbar 
flickor och kvinnor  

Detta till trots har Lunds borgerliga styre förhållit sig oerhört passiva, för att inte säga 
avvisande, till att öka stödet till kvinno- och tjejjourer. I media har kommunstyrelsens 
ordförande till och med uttryckt att det ”inte går att snabbehandla förfrågningar om extra bidrag 
som landar i Anders Almgrens mejlkorg”. Detta trots att det rör sig om ett dokumenterat behov 
och ett demokratiskt lagt förslag i kommunstyrelsen.  

Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Philip 
Sandberg (L): 

• Mot bakgrund av att det anmälda våldet i nära relationer i Lunds kommun för perioden 
juni-augusti 2020 nära nog har fördubblats jämfört med samma period 2019, menar du 
att Lunds kommun gjort tillräckligt för att motverka detta? 

• Om inte, är du beredd att tillsammans med oss socialdemokrater hitta bra och långsiktiga 
finansieringslösningar för att stärka kvinno- och tjejjourerna samt det 
våldsförebyggande arbetet? 
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