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Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) 

Om Region Kronobergs arbete mot våld och 

förtryck under och efter pandemin 

Från flera håll, bland annat Jämställdhetsmyndigheten, har rapporterats att 

coronapandemin ökat risken för våld mot kvinnor och barn.1 Vidare vittnar 

Rädda barnen om att rekordmånga barn och unga har hört av sig till deras 

stödchatt för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.2 

Kronoberg är ett av fyra län som tack vare ett pilotprojekt har en särskild enhet 

som jobbar med insatser kring hedersrelaterat våld. Men i augusti kunde vi läsa 

att när de statliga pengarna tar slut om något år är det bara Växjö kommun 

som vill betala för verksamheten, trots att alla kommuner i Kronoberg sedan 

starten vänt sig till Resurscentrum Heder, som det heter, för råd och stöd i 

olika ärenden som berör hedersrelaterat våld. Från de kommuner som tackat 

nej lyfts bland annat att just andra kommuner tackat nej som skäl för att avstå 

och vissa bedömer att den kompetens som finns inom socialtjänstens ordinarie 

arbete mot våld i nära relationer räcker för att hantera frågorna även när det 

finns en koppling till heder. Enligt ordförande för nämnden arbete och välfärd i 

Växjö har regionen visat intresse för att tillsammans med dem ingå i projektet 

framåt.3 

 

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande 

Mikael Johansson (M): 

 

1. Kan vi i Region Kronoberg se någon ökning i antalet personer som sökt vård 

kopplat till våld i hemmet, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 

och förtryck? 

2. På vilka sätt har Region Kronoberg arbetat för att stärka arbetet med att nå 

ut till de som varit särskilt våldsutsatta under pandemin? 

3. Stämmer det att Region Kronoberg kan tänka sig att vara en aktiv part av 

Resurscentrum heder och på vilket sätt tänker vi oss medverka? 

 

 
Martina Gustafsson (S) 
ledamot i regionfullmäktige 
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