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Beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet i Hylte har genom Anna Roos och Maj Brodin Johansson lagt en motion där de
yrkar att Hylte kommun ska införa Huskurage som en metod för att förebygga våld i nära
relationer och att inspiration om Huskurage sprids till privata bostadsbolag i kommunen.
Motionärerna anser att Huskurage är ett viktigt steg i arbetet med att skapa trygghet och rädda
liv.
Arbets- och näringslivskontoret har fått möjlighet att i samverkan med Hyltebostäder svara på
motionen.
Arbets- och näringslivskontoret och Hyltebostäder är positiva till intentionerna i motionen,
men har vissa farhågor att det kan vara riskfyllt att som utomstående blanda sig i misstänkt
pågående våldsgärning. I stället för att själv knacka på dörren bör man i första hand kontakta
polisen. Vid störningar och akuta ärenden hänvisar Hyltebostäder idag hyresgäster till polisen.
Arbets- och näringslivskontoret har även bett Polisen att yttra sig i ärendet. Yttrande från
Polismyndigheten LPO Falkenberg/Hylte inkom 2019-09-12. Polisen är generellt positiv till
brottsförebyggande insatser, men vill vara med i ett eventuellt framtagande av riktlinjer och
information.
Socialtjänsten (IFO vuxen) har idag ett samarbete med Hyltebostäder där information sätts
upp i hyreshusen om vart man som våldsutsatt kan vända sig för att få hjälp. IFO vuxen
kommer i samverkan med Hyltebostäder och Polisen att se över hur information kan utformas
enligt intentionerna i motionen om Huskurage. Utifrån ovanstående gör arbets- och
näringslivskontoret bedömningen att motionen ska anses besvarad.
Ärendet återremitterades 2019-10-01 av KSAU till arbets- och näringslivsnämnden för att
arbeta in polisens yttrande i nämndens förslag.
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