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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Motion: Hjälp barn 

i missbruksmiljö! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige tillstyrker motionen.  

Sammanfattning 

Jan Nilsson (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-21 

lämnat in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 

upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk.  

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 

har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 

ärendet. 

Innehållet i motionen stämmer till vissa delar överens med uppdraget i Budget 

2020, men Kommunstyrelsen anser att mer arbete kvarstår för att stärka 

målgruppen.  

 

Ärendet i sin helhet 

Jan Nilsson (SD) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-

02-21 in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 

upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk. 

Under 1990-talet fanns en verksamhet som motionären tycker var 

välfungerande och hade en bra effekt på utsatta barn. 

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 

har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 

ärendet.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har svarat att en verksamhet på 

Yxhammarsmottagningen fångar upp dessa barn. Mottagningen fångar dock 

inte upp alla i målgruppen eftersom mottagningen behandlar den individ som 

missbrukar. Anhörigstödet på Mötesplatsen, Hopptornet, fyller en därför en 

kompletterande funktion genom att de har fokus på anhöriga. För att utveckla 

insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 

resurser.   
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I Budget 2020 fick Vård och äldrenämnden ett uppdrag att utreda ”att erbjuda 

anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 

syskon eller andra i sin närhet.” 

 

Uppdraget redovisades vid nämndens möte den 21 september 2020, VAN 

2020-00217.1.1.3.1. Vård- och äldrenämnden beslöt att föreslå 

Kommunfullmäktige att utöka anhörigstödet i Borås Stad att det ska omfatta 

barn under 18 år samt att anslag tilldelas för uppdraget i budgeten. 

 

Anhörigstöd förekommer i Borås Stad både som indirekt stöd och direkt stöd. 

Indirekt stöd kan vara hemvårdsbidrag, avlastning, korttidsinsatser och 

liknande. Direkt anhörigstöd finns genom anhörigkonsulenter som utgår från 

Träffpunkt Simonsland samt Yxhammarsmottagningen och Hopptornet. Det 

finns också föreningsstödda verksamheter men inget utöver det som redovisats 

i kommunal regi. Detta är enskilda enheter vilket betyder att det saknas ett 

sammanhållet anhörigstöd för barn och unga och att allt pekar på att behovet 

för ett sammanhållet anhörigstöd existerar.   

 

Kommunstyrelsens bedömning är dock att stödet till barn i missbruksmiljö ej är 

tillräckligt. Hoppborgen erbjuder stöd till barn vars föräldrar ligger i skilsmässa, 

och Solrosen till barn vars föräldrar sitter i fängelse. Missbruksbarn kan 

eventuellt få biståndsbeslut på samtal. Vad barnen i missbruksmiljö främst 

behöver är att få träffa andra barn i samma situation så att de inte tror sig vara 

ensamma i sin situation. Här föreligger uppenbara brister i kommunens 

verksamheter 

 

Kommunstyrelsen noterar vidare att organisationen Junis, som har undersökt 

kommunernas stöd till barn i familjer med missbruksproblem sedan 2004, att 

dessa barn inte nås av samhällets insatser och det stöd som de har rätt till. Årets 

undersökning visar på samma nedslående resultat och är en bekräftelse på att 

samhällets upptäckts- och stödstrukturer inte når alla de barn som far illa till 

följd av missbruk.  

 

Kommunstyrelsen tillstyrker med anledning av ovan motionen. Motionens 

förslag till verksamhet ger ett välbehövligt komplement i det pågående arbetet 

att stötta barn i missbruksmiljö. 

 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Innehållet i motionen stämmer till vissa delar överens med uppdraget i Budget 

2020, men Kommunstyrelsen anser att mer arbete kvarstår för att stärka 

målgruppen. Motionen ska därför bifallas. 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021- 

2. Remissyttrande från Individ-och familjeomsorgsnämnden samt 

reservation från Sverigedemokraterna Eva Eriksson och Susanne 

Karlsson, 2019-04-30 

3. Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i missbruksmiljö! 2019-01-28 

4. Anhörigstöd för barn och unga, dnr 2020-00217, 2020-09-21 

  

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 

 


