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Nr 96
Program för föräldrastöd
2012-09-17

2012/KS0093 012

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen har beslutat om en nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap I
strategin finns förslag till övergripande lokala insatser:
• att föräldrastöd samordnas på central nivå i kommunen
• att en lokal strategi för föräldrastöd utarbetas i samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer
• att genomförda insatser följs upp
I samband med att strategin presenterades utlystes nationella projektmedel som Borås Stad och övriga kommuner i
Sjuhärad sökte och beviljades tillsammans med Göteborgs
Universitet. Ansökan gjordes genom Sjuhärads kommunalförbund. Projektet påbörjades under 2010 och avslutades under våren 2012.
Folkhälsoenheten fick uppdraget av Strategiska gruppen
för folkhälsofrågor att ta fram en föräldrastödsstrategi för
Borås Stad. Våren 2011 projektanställdes en föräldrastödssamordnare för Borås Stads del av de nationella projektmedlen.

Föräldrastödssamordnaren har haft en arbetsgrupp med
områdeschefer från stadsdelarna och en representant från
primärvårdens barnhälsovård. Det har också funnits en
tillfällig arbetsgrupp med tjänstemän från verksamheterna
i stadsdelarna. Tre framtidsverkstäder har genomförts.
Sammanlagt ca 100 personer från olika verksamheter
inom kommunen, primärvård samt ideella och idéburna
organisationer deltog för att byta erfarenheter och kunskaper.
I arbetet användes bland annat resultat från telefonintervjuer som Göteborgs universitets genomfört med ca 2 000
föräldrar (varav 200 i Borås). Intervjuerna visade att det
fanns en efterfrågan på mötesplatser, föräldrautbildning,
rådgivning, stöd via webben samt att kännedomen av
befintligt stöd var mycket låg.
Förslag till Program för föräldrastöd har sänts på remiss
till Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden,
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden,
Ungdomsrådet samt Primärvården.
Samtliga remissinstanser tillstyrker programmet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Föräldrastödssamordnaren uppdrag var att arbeta för att
skapa en samsyn om vad föräldrastöd är och hur man kan
arbeta för att det ska bli likvärdigt. En del i uppdraget var
att ta fram förslag till strategi/program. Förslaget har tagits
fram i dialog med socialtjänsten, förskola, skola, kultur,
fritid inom kommunen, primärvårdensamt ideella och
idéburna organisationer.

Fastställa Program för föräldrastöd.

Utgångspunkt för arbetet var:
• vilket föräldrastöd som finns idag
• vad föräldrarna vill ha
• verksamheternas upplevda behov av föräldrastöd
• nationella föräldrastödsstrategin

Separat bilaga:
Program för föräldrastöd

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd Enhetschef
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Remissammanställning

nämnden kan verka för ett gott samarbetsklimat, men
aldrig bestämma att föreningar ska samarbeta.

2012-08-23

Utöver att Fritids- och folkhälsonämnden har ett ansvar för att göra sin verksamhet föräldrastödjande, kan
nämndens kommunövergripande samordningsansvar för
programmets implementering, förtydligas i programmet.

2012/KS0093

Program för föräldrastöd
Nämndernas, Ungdomsrådets och
Primärvårdens yttranden i
sammanfattning
Nämnd

Tillstyrker

Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

Avstyrker

X
Tillstyrker med tillägg

Fritids- och folkhälsonämnden anser att Kommunstyrelsen ska ansvara för uppföljning. Fritids- och folkhälsonämnden kan vara ett stöd i arbetet med uppföljningen.
Fritids- och folkhälsonämnden ser också att flera nämnder, utöver stadsdelsnämnderna och Fritids- och folkhälsonämnden, har verksamhet som riktar sig till barn och
unga och bör finnas med som ansvariga i programmet.
De nämnderna är Kulturnämnden, Utbildningsnämnden,
Tekniska nämnden och Sociala omsorgsnämnden.

Kulturnämnden

X

Sociala omsorgsnämnden

X

Stadsdelsnämnden Norr

X

Stadsdelsnämnden Väster

X

Stadsdelsnämnden Öster

X

Kulturnämnden

Tekniska nämnden

X

Utbildningsnämnden

X

Kulturnämndens tillstyrker upprättat förslag till yttrande
över Program för föräldrastöd.

Ungdomsrådet

X

Primärvården

Yttrande enligt nedanstående sammanfattning

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker Program för föräldrastöd.
Program för föräldrastöd ger en allsidig beskrivning om
vad Borås Stad ska erbjuda för hjälp och stöd i föräldraskap. Arbetslivsnämnden har inget att erinra sig mot
programmet.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker programmet om
föräldrastöd under förutsättning att ansvarsfördelningen
kring frågorna tydliggörs.
Kommunstyrelsen ska ansvara för uppföljning, fler nämnder bör stå som ansvariga i programmet och Fritids- folkhälsonämnden bör få ett kommunövergripande samordningsansvar för programmets implementering.
Inom Fritids- och folkhälsonämndens verksamhetsområde
kring föreningar, ses möjligheter att utveckla ett samarbete, som främjar goda relationer mellan föräldrar och
barn. Detta förutsätter dock att föreningar vill och har
möjlighet att samarbeta. Föreningslivet är redan idag en
mötesplats för föräldrar. Föreningarna kan också ses som
en resurs kring informationsspridning om föräldrastöd.
Det är viktigt att betona i programmet att den idéburna
sektorn är en kompletterande aktör. Fritids- och folkhälso
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Ett utvecklat föräldrastöd är en del i en gemensam satsning inom Sjuhärads kommunalförbund. Satsningen utgår
från den nationella strategin för föräldrastöd. Borås Stad
ska, enligt förslaget, erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar i åldrarna 0-17 år.
För att uppnå detta behövs
• ett gemensamt förhållningssätt och ansvar – alla föräldrar vill sina barns bästa
• ett varierat och sammanhållet föräldrastöd – varierat
utbud av mötesplatser
• delaktighet från föräldrar – utforma mötesplatser i
dialog med föräldrar
Alla nämnder har ansvar för barns hälsa. Ansvaret för
föräldrastöd ligger på stadsdelsnämnderna i samarbete
med andra berörda nämnder samt mödra- och barnhälsovården. För att nå bästa effekt ska tidiga åldrar prioriteras
och Barnkonventionen ska genomsyra arbetet.

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen i sin helhet.
Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att ett program för föräldrastöd tagits fram och ser det som mycket
positivt att stödet är varierat och sammanhållet och att det
finns möjlighet till individuell rådgivning.
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Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget till Program
för föräldrastöd men lyfter samtidigt fram några synpunkter. Programmet bör gälla för fler nämnder än de som är
angivna. Det behöver finnas en samordnare för föräldrastödet i Borås. För att omsätta programmet i en handlingsplan krävs ekonomiska medel som nämnderna kan få svårt
att prioritera om inte särskilda medel avsätts för detta.

vuxna och barn. I en vidare tolkning av föräldrastödet är
även utformningen av torg- och gatumiljöer i en stad av
största vikt i föräldrarollen så att dessa utformas trygga
och säkra.
Avslutningsvis anser Tekniska nämnden det som angeläget
att även dessa områden arbetas in i programmet.

Utbildningsnämnden
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster: Förslaget till program för föräldrastöd tillstyrkes.
Uppfattningen är att förslaget till program för föräldrastöd utgör en god strategisk utgångspunkt i att verka
för att barn och unga i Borås Stad har goda uppväxtvillkor och mår bra. Strategin behöver dock kompletteras
med att även ange Utbildningsförvaltningen, Tekniska
förvaltningen och Kulturförvaltningen som ansvariga
förvaltningar. Programmet anger, på det hela taget, goda
metoder för att följa formulerad strategi. Metoderna behöver dock kompletteras med inrättandet av en central samordningsfunktion. Slutsatsen är att förslaget till program
för föräldrastöd utgör en god grund för fortsatt arbete och
i framtagandet av verksamhetsöverskridande handlingsplaner för föräldrastöd med tydligt fördelat ansvar.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslaget till ett Program för föräldrastöd.
Stadsdelsnämnden Öster har beretts tillfälle att yttra sig
över ett förslag till Program för föräldrastöd. Nämnden
tillstyrker förslaget och anser att ett generellt föräldrastöd
är viktigt. Nämnden vill lyfta fram några synpunkter. Det
bör finnas en samordnare för föräldrastödet i Borås Stad
för att trygga utvecklingen och säkerställa att föräldrastödet blir likvärdigt. För att omsätta programmet i en
handlingsplan krävs ekonomiska medel, vilket nämnderna
kan få svårt att prioritera, om inte särskilda medel anslås
för detta.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker programmet.

Utbildningsnämnden tillstyrker Program för föräldrastöd.
Borås Stads Program för föräldrastöd tar sin utgångspunkt
i att barns och ungas psykiska hälsa har försämrats under
de senaste åren och att föräldrarna, de viktigaste personerna i ett barns liv, ska erbjudas stöd. Stödet ska vara
generellt och sammanhållet och inrikta sig till föräldrar
med barn i åldern 0-17 år, med prioritering av barn i tidiga
åldrar. Stödet ska dels utformas inom Borås Stad, dels med
externa aktörer som t ex Västra Götalandsregionen och
ideella organisationer.
Inriktning av arbetet med generellt föräldrastöd är att
Borås Stad ska arbeta för följande:
• Att det erbjuds generella föräldrastödsprogram.
• Att det ska finnas mötesplatser för hela familjen.
• Att det ska finnas fler öppna förskolor med geografisk
spridning.
• Att förskolan och skolan utvecklas som arena för det
generella föräldrastödet.
• Att utveckla former för rådgivning för föräldrar.
Utbildningsnämndens verksamheter berörs främst av
punkten – Att förskolan och skolan utvecklas som arena
för det generella föräldrastödet. Idag finns i gymnasieskolan utarbetade former för samverkan med föräldrarna i
barnens skolgång i form av årliga föräldramöten och terminsvisa utvecklingssamtal, samt möjlighet att därutöver
alltid ta kontakt med skolan vid behov. Gymnasieskolan
är därmed redan nu dels den arena där föräldrarna med
utgångspunkt i det egna barnets situation kan få stöd, dels
den mötesplats där de kan träffa andra föräldrar. Arbetet
kommer fortsatt att bedrivas i enlighet med ovan.
Nämnden anser att förslaget till Program för föräldrastöd
bekräftar den viktiga rollen skolan redan har i sammanhanget och nämnden tillstyrker förslaget.

I remissen framgår det vikten av att erbjuda ett varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, att använda de
arenor som finna samt att utforma mötesplatserna i dialog
med föräldrarna. Här vill nämnden trycka på vikten av
att lekplatser och parker tillskapas och underhålls för att
kunna ge goda förutsättningar till bra mötesplatser mellan
B 511
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Ungdomsrådet

Ungdomsrådet tillstyrker remissen.
Ungdomsrådet anser att det är bra att föräldrar kan få stöd
och hjälp i sin föräldraroll. Det är viktigt att föräldrastödet
kan ges på flera olika sätt och anpassas till den målgrupp
som behöver stödet.
Flera av de mötesplatser som redan finns i kommunen för
barn, ungdomar och föräldrar är väl lämpade för att nå
föräldrar som vill ha stöd och hjälp. Men det finns även
mötesplatser, som t ex Brygghuset, där det är mindre
lämpligt att arbeta med föräldrastöd.

Primärvården

Programmets grundtanke att ha ett löpande generellt
föräldrastöd och prioritera lägre åldrar är helt riktig. Vi vet
idag att en bra start i livet och goda relationer mellan barn
och föräldrar är en kraftfull skyddsfaktor vid senare negativa livshändelser/problem eller egna svaga resurser. Vi är
därför odelat positiva till ansatsen att nå alla barnfamiljer
via befolkningstäckande verksamheter som förskolan och
skolan och lågtröskelverksamheter som öppna förskolan,
familjecentral och biblioteken.
Vi skulle önska mer tydlighet kring huvudansvar för
föräldrastöd i olika åldrar. Detta hindrar inte att många
olika aktörer samverkar. Om ansvarsfrågan är otydlig
riskerar många goda idéer att falla platt till marken p g a
resursbrist.
Punkten om generella föräldrastödsprogram, (i form av
kurser?) är inte helt enkel. I dagsläget finns inga generella
program utvärderade för effekt i svensk normalpopulation, om vi med effekt menar bevisad minskning av barns
framtida psykiska ohälsa/asocialitet. Däremot finns ju ett
antal beprövade metoder för särskilt intresserade föräldrar
som handlar om att stärka föräldraförmågan.
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Nr 97
Välfärdsbokslut 2011
2012-09-17

2012/KS0395 009

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Välfärdsbokslutet är en modell för att styra, följa upp
och analysera förändringar och trender av folkhälso- och
välfärdsutvecklingen i Borås Stad. Den är en sammanställning av de faktorer som påverkar hälsan, samt vilka
förutsättningar olika grupper i befolkningen har för en
god hälsa. Välfärdsbokslutet har också redovisats i årsredovisning 2011.
Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för
folkhälsofrågor har Fritids- och folkhälsonämnden formulerat ett antal mål får folkhälsoarbetet. Dessa analyseras
årligen av samtliga stadsdelsnämnder. I samband med att
visionen med dess målområden antas kan det vara lämpligt att lyfta in ett antal av de mest strategiska indikatorerna i budget- och uppföljningsprocessen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Bilaga:
Välfärdsbokslut 2011
utsändes, som en särskild bilaga, tillsammans med
Kommunfullmäktiges handlingar till sammanträdet den
10 maj 2012.

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Utdrag ur protokoll

2012-04-26

§ 84
Välfärdsbokslut 2011
Välfärdsbokslut är ett instrument som låter oss jämföra
geografiskt och socioekonomiskt, och ur ett ålders- och
genusperspektiv. Det bygger på de faktorer och levnadsförhållanden som påverkar hälsan. Dessa beskrivs med
indikatorer som utgår från de elva nationella målområdena för folkhälsa. Arbetet med välfärdsbokslutet har som
övergripande mål att ”skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för kommunens invånare”,
vilket också motsvarar det övergripande nationella målet
för folkhälsoarbetet.
Välfärdsbokslut är en del av det kommunala boksluts- och
budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag för
politikernas val av förbättringsområden. Det ska stimulera
till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken
utveckling som är önskvärd. Till 2011 års bokslut har ett
antal indikatorer tagits fram som tillsammans med den
lokala kunskapen ger förutsättningar för en välfärdsanalys
på stadsdels- och områdesnivå. Hela livscykelperspektivet
finns med, barn- och unga, unga vuxna, förvärvsaktiva
och äldre. Samtliga stadsdelsnämnder har 2011 analyserat
följande indikatorer:
• Andel elever i år 8 som uppger att de får vara med och
påverka hur de använder lektionstiden.
• Andel elever i år 8 som uppger att de är trygga i skolan.
• Andel vuxna som inte hyser oro att i något avseende
utsättas för brott.
• Andel 75 år och äldre med hemtjänst.
• Andel elever i år 5 som är simkunniga.
• Andel elever i år 9 med godkända avgångsbetyg i samtliga ämnen.
• Andel elever i år 8 som uppger att de har en ·vuxen i sin
närhet de kan prata öppet och förtroget med.
• Andel barn med BMI under 25 i år 4.
• Andel elever i år 8 som uppger att de inte druckit alkohol de senaste tre månaderna.
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Fritids- och folkhälsonämnden beslutar
att godkänna Välfärdsbokslut 2011 och översända det
till Kommunfullmäktige.
Vid protokollet
Tommy Jingfors		
Förvaltningschef		
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Ingvor Krantz
Nämndsekreterare
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Nr 98
Borås 2025 – vision och strategi
2012-09-17

2011/KS0707 012

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antog Strategisk plan för Borås Stad
den 18 april 2002. Planen beskrev och satte mål för nio
utvecklingsområden som strategiskt viktiga för en positiv
utveckling av Borås. Den strategiska planen skulle följas
upp av en årlig aktivitetsplan.
Någonstans under hand kom de årliga aktivitetsplanerna
av sig och behovet av en mer målinriktad samlad vision för
Borås växte sig starkare.
En nytt styr- och ledningssystem för Borås Stads verksamheter antogs under 2010. Samtidigt påbörjades arbetet
med en förändrad budgetprocess. Det nya styr- och ledningssystemet och den förändrade budgetprocessen skulle
ge förutsättningar för en samsyn och tydligare styrning av
Borås Stads verksamheter.
Nu var så tiden mogen att se över den övergripande visionen och strategin för Borås Stad.
Under våren 2011 diskuterades formerna för det planerade
visionsarbetet. Visionsarbetet skulle utgå från de folkvaldas syn på stadens framtida inriktning och utveckling.
Tillsammans med presidierna i nämnder och styrelser
samt Borås Stads ungdomsråd skulle Kommunfullmäktiges ledamöter under ett antal seminarier ge uttryck för hur
den framtida målbilden av Borås skulle tecknas.
En bred delaktighet gentemot boråsarna skulle tillförsäkras genom en transparent process. Allmänheten skulle
medverka både som individer och som deltagare i ett stort
antal referensgrupper.
En särskilt utsedd projektledare hade uppdraget att
tillsammans med Borås Stads tjänstemannaledning stödja
och driva på arbetet.
Visionsarbetet, som fick arbetsnamnet Borås 2025,
inleddes med ett inspirationsseminarium i augusti 2011.
Peter Örn, ordf i Delegationen för hållbara städer, höll ett
inspirerande anförande kring ”Hållbar stadsutveckling”
utifrån de tre grundläggande dimensionerna – ekologisk,
ekonomisk och social hållbar utveckling.
Därefter följde ett heldagsseminarium i mitten av september. Ledamöter från Kommunfullmäktige, presidierna i

stadens nämnder och styrelser samt stadens ungdomsråd
fick i blandade grupper – ”tankesmedjor” – samtala om
och ge uttryck för hur de ville att Borås skulle gestalta sig
2025. Samtalen varvades med inspel av föreläsare kring de
tre dimensionerna för hållbar utveckling.
Två halvdagsseminarier följde i oktober och november där
deltagarna i ”tankesmedjorna” fördjupade samtalen kring
vision Borås 2025. Vi hade nu ett rikt material att bearbeta
tillsammans med den politiska styrgruppen.
Samtidigt med denna process pågick samtal med boråsarna i olika kanaler. Genom stadens hemsida kunde
visionsarbetet följas successivt och det fanns möjlighet
att kommentera och på så sätt påverka visionsarbetet. En
särskild e-post brevlåda arrangerades för allmänheten och
brevlådor sattes också upp på olika ställen i Borås.
Arbetet med att möta olika referensgrupper kom igång och
projektledaren har under arbetets gång samtalat med ett
25-tal intressegrupper.
Under tidiga våren 2012 inbjöds ett antal förskolor och
skolor att delta i arbetet med Borås 2025. Ett 20-tal
förskolor och skolor från olika delar av staden framställde
kreativa önskebilder av hur Borås ska se ut 2025. Under
några dagar i slutet av april arrangerades en vernissage i
Stadshushallen där samtliga förskolegrupper och skolklasser fick möjlighet att visa upp sina alster för kommunledningen. Under slutet av maj ställdes samma material ut på
Kulturhuset.
Under perioden december 2011 till slutet av mars 2012
bearbetades visionsmaterialet i den politiska styrgruppen,
som bestod av Kommunstyrelsens presidium, övriga kommunalråd samt gruppledarna för samtliga partier. De här
månaderna behövdes för att ändra och slipa visionstexten
så att slutligen samtliga partier kunde vara överens om det
förslag till Borås Stads Vision och strategi för 2025 som
skulle skickas ut på remiss till berörda grupper.
Ett 40-tal remissinstanser gav sin syn på visionsförslaget.
Yttrandena finns i sin helhet utlagda på Borås Stads hemsida, boras.se/2025.
En särskild remissgrupp har under juni 2012 läst igenom
yttrandena och samtalat om hur och i vilken utsträckning
synpunkterna i yttrandena skulle påverka visionsförslaget. Många av de tankar och synpunkter som framfördes

B 515

kommunfullmäktiges handlingar | 18 Oktober 2012

hörde mer hemma i kommande åtgärdsförslag än i själva
visionstexten.
Styrgruppen fick det slutliga tjänstemannaförslaget till
Borås 2025 under juli månad. Vid styrgruppens möte den
27 augusti föreslogs några tillägg till texten, vilket gjordes
omgående och godkändes av styrgruppen. Förslag till
”Borås Stad 2025 Vision och strategi” bifogas!

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås 2025 Vision och strategi antas.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Separat bilaga:
Borås 2025 Vision och strategi
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Svante Stomberg
Kommunchef
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Nr 99
Svar på motion av Ida Legenmark (V);
Helhetsgrepp på våld i nära relationer
2012-09-17

2012/KS0123 700

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2012-01-26

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
• att en förvaltning får huvudansvaret för arbetet mot
våld i nära relationer
• att denna förvaltning arbetar vidare med de åtgärder
som Projekt Kvinnofrid tagit fram
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden. Samtliga nämnder tillstyrker
motionen. Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att det krävs en samordning av
arbetet mot våld i nära relationer. En prioriterad uppgift
blir att, tillsammans med övriga nämnder, och i enlighet
med Socialstyrelsens allmänna råd SOFS 2009:22, utarbeta en handlingsplan/program för socialtjänstens arbete.
För tydliggöra ansvaret för samordning av individ- och familjeomsorgen inom kommunen beslutade Kommunfullmäktige 14 november, 2011 att detta samordningsansvar
ska ligga hos Stadsdelsnämnden Väster. Kommunstyrelsen
anser vidare att den kunskap och de åtgärder som framkommit i Projekt Kvinnofrid ska ligga till grund för det
fortsatta arbetet, men det kan också finnas andra hänsyn
och ställningstaganden så det är därför viktigt att inte låsa
sig enbart till vad som framkom i projektet.

Helhetsgrepp på våld i
nära relationer
På uppdrag av Sociala omsorgsnämnden har kommunens
arbete med våld mot kvinnor genomförts, ”Projekt Kvinnofrid”. Utredningen visar på flera brister, bland annat att
ingen förvaltning har det övergripande ansvaret för frågan,
utan att många olika instanser ska arbeta med det – risken
är då uppenbar att det som är allas ansvar blir ingens ansvar. Det finns också ett stort behov av ökad kunskap hos
Borås stads anställda för att möta den här problematiken.
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och förekommer i alla socialgrupper, i såväl hetero- som homosexuella
relationer och kan drabba både kvinnor och män. De
flesta som utsätts är dock kvinnor, uppskattningsvis drabbas 4 000 kvinnor i Borås varje år, men bara en liten del av
dessa nås och får hjälp.
Vänsterpartiet anser att arbetet mot våld i nära relationer
är en folkhälsofråga som borde få högre prioritet i kommunens arbete och föreslår därför:
• Att en förvaltning får huvudansvaret för arbetet mot
våld i nära relationer
• Att denna förvaltning arbetar vidare med de åtgärder
som Projekt Kvinnofrid tagit fram
Borås 2012-01-25
Ida Legnemark (V)

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Remissammanställning

för frågor som rör våld i nära relationer, ytterligare förtydligas.

2011-08-27

Sociala omsorgsnämnden anser också att det vidare bör
utredas på vilket sätt Fritids- och folkhälsonämnden
skulle kunna integrera frågan om våld i nära relationer i
sitt arbete för en jämställd hälsa i kommunen, liksom på
vilket sätt arbetet mot våld i nära relationer kan integreras
i kommunens arbete för hållbar jämställdhet.

Nämndernas yttranden
i sammanfattning
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden stödjer motionens syn på att våld i
nära relationer är en folkhälsofråga med hög prioritet, och
att en förvaltning får det övergripande ansvaret för frågan,
samt att driva vidare det åtgärdsprogram som projektet
Kvinnofrid tagit fram.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr ställer sig bakom förslaget.

Stadsdelsnämnden Väster
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att
yttra sig angående motionen helhetsgrepp på våld i nära
relationer.
Nämnden tycker det är bra att brister i arbetet synliggjorts
och att dessa bör åtgärdas så att arbetet med våld i nära
relationer kan utformas på bästa möjliga sätt. Arbetet bör
samordnas från en förvaltning, vilken har kunskap om
problematiken och möjlighet att arbeta kommunövergripande.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen deltar idag delvis i
arbetet genom nätverket för brottsofferstödjande verksamheter. I nätverket har Fritids- och folkhälsoförvaltningen
ingen central roll eftersom man inte har någon direkt
brottsofferstödjande verksamhet eller någon djupare
kompetens inom området, utan fungerar snarare som en
stödjande funktion.

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden anser att Stadsdelsnämnd Väster
bör få huvudansvaret för samordning och utveckling av
arbetet mot våld i nära relationer. Stadsdelsnämnd Väster
har enligt reglementet för stadsdelsnämnderna samordningsansvaret för frågor som rör individ- och familjeomsorgen i Borås Stad.
Sociala omsorgsnämnden anser att en prioriterad process bör vara utarbetandet av handlingsplan/program för
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, i enlighet
med Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens
arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat
våld, SOFS 2009;22. Handlingsplanen/programmet bör
innehålla uppföljningsbara mål för Borås Stads fortsatta
arbete mot våld i nära relationer. Genom handlingsplanen/
programmet kan ansvarsfördelningen inom kommunen
B 518

Verksamhetens uppfattning är att ansvarsfrågan omkring
det fortsatta arbetet mot våld i nära relationer behöver ses
över och att remissens förslag bör antas. Förutsättningarna
att bedriva arbetet för utsedd förvaltning behöver samtidigt ses över och ansvaret bör kompletteras med resurser
för att bedriva arbetet.
Angående det andra förslaget i remissen, ser verksamheten det som en självklarhet att fortsatt arbete i frågan ska
bedrivas med utgångspunkt i projektets slutsatser och i
samråd med samtliga berörda förvaltningar.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster stödjer motionens syn på att våld
i nära relationer är en fråga med hög prioritet och att en
förvaltning får det övergripande ansvaret för frågan samt
att driva vidare de åtgärder som Projekt Kvinnofrid tagit
fram. Nämnden anser också att medel behöver avsättas för
att vidmakthålla arbetet mot våld i nära relationer samt att
en handlingsplan för Borås Stads arbete mot våld i nära
relationer bör tas fram.
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