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Nr 132. Motion av Eva Christiernin 
(S) och Malena Ranch (MP) om nytt 
styrdokument för kvinnofrid 
KSN-2013-0885 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
Uppsala den 10 september 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Mar-
lene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Simone 
Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Bengt Westman, Irene Zetter-
berg, Milischia Rezai (alla S) och Rickard Malm-
ström (MP). 
 
Ärendet 
Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) har 
i motion, väckt den 10-11 juni 2013, yrkat att 
kommunfullmäktige ska uppdra till kommun-
styrelsen att utarbeta ett förslag på styrdokument 
för kvinnofrid, som antas av kommunfullmäktige 
(bilaga 1). 
 
 

Uppsala kommuns tidigare kvinnofridsprogram 
upphörde att gälla 2011. Motionärerna önskar att 
ett nytt styrdokument för kvinnofrid tas av kom-
munfullmäktige eftersom frågan spänner över 
flera nämnders verksamhetsområde. 
 
Remissbehandling 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) delar 
motionärernas synpunkter att det krävs ett styr-
dokument med ett bredare anslag som har kopp-
ling till kommunens samtliga verksamheter. De 
av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålen 
inom området våld i nära relationer bör utgöra 
utgångspunkt för detta arbete.  
 
Enligt NHO riskerar ett dokument på kommun-
fullmäktigenivå att bli alltför övergripande och 
därmed inte uppnå den effekt som eftersträvas. 
Förutsättningarna för att nå önskat resultat skulle 
i stället öka om enskilda nämnder fastställer 
verksamhetsnära mål. Ett arbete med att ta fram 
handlingsplaner inom området våld i nära rela-
tioner pågår i berörda nämnder.  
 
NHO har givit uppdrag till kontoret för hälsa, 
vård och omsorg (HVK) att utarbeta förslag till 
revidering av den tidigare handlingsplanen inom 
området. En styrgrupp har tillsatts bestående av 
tjänstemän från berörda kontor och en arbets-
grupp har påbörjat arbetet med att revidera den 
övergripande handlingsplanen. NHO anser där-
med motionen besvarad (bilaga 2). Mot nämn-
dens yttrande har reservation anförts av (S), 
(MP) och (V). 
 
Äldrenämnden (ÄLN) och socialnämnden för 
barn och unga (SBN) delar i sina yttranden 
NHOs bedömning gällande frågans dignitet och 
att önskad måluppfyllelse riskerar att inte nås av 
ett alltför övergripande dokument på fullmäk-
tigenivå. Äldrenämnden anser motionen besvarad 
mot bakgrund av det ovan nämnda pågående 
arbetet med handlingsplanen (bilaga 3). Mot 
nämndens yttrande har reservation anförts av (S) 
och (MP). Socialnämnden för barn och unga 
avstyrker å sin sida motionens yrkande (bilaga 
4). Reservation har anförts av (S), (MP) och (V). 
 
Barn och ungdomsnämnden har avstått från att 
yttra sig. 
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Föredragning 
Det övergripande målet för svensk jämställd-
hetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av 
de fyra underliggande delmålen är att mäns våld 
ska upphöra. 
 
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande sam-
hällsproblem som berör både kvinnor och män. 
Mäns fysiska, sexuella och psykiska våld mot 
kvinnor utgör ett allvarligt hinder för jämställdhet 
och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättig-
heter. Förutom att skydda och bistå dem som ut-
sätts måste samhället konfrontera de bakom-
liggande värderingar och attityder som bidrar till 
våldsutövandet.  
 
Arbetet med att motverka våld i nära relationer 
ska prioriteras i Uppsala kommun och det fram-
går av inriktningsmålet ”Uppsala kommun är 
ledande i frågor som gäller kvinnofrid” i Inrikt-
ning, Verksamhet, Ekonomi (IVE). Detta inne-
fattar även hedersrelaterat våld och förtryck, våld 
i samkönade relationer samt prostitution och 
människohandel. För att stärka och utveckla 
kvinnofridsarbetet ska socialtjänst, förskola, 
grundskola få kunskap om och utveckla rutiner 
kring arbetet mot hedersrelaterat våld och för-
tryck. Det är av stor vikt att kvinnofridsarbetet 
sker i nära samarbete med de ideella organi-
sationer som verkar inom området, exempelvis 
Uppsala kvinnojour.  
 
Arbetet är således komplext och behöver därför 
även mer verksamhetsnära mål. Det pågår för 
närvarande ett arbete, precis som samtliga nämn-
der också påpekat, med att ta fram hand-
lingsplaner för berörda nämnder inom området 
våld i nära relationer och kontoret för hälsa, vård 
och omsorg (HVK) har i uppdrag att utarbeta 
förslag till revidering av den tidigare hand-
lingsplanen inom området.  
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Uppsala 
•^•KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

Handläggare 
Sureya Calli 

Datum 
2013-10-24 

Diarienummer 
NHO-2013-0150.33 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

ink. råa - 1 1 - 1 1 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över motion till kommunfullmäktige om nytt styrdokument för kvinnofrid 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över motion från Eva Christiernin (S) 
och Malena Ranch (MP) där motionärerna föreslår att uppdrag lämnas t i l l kommunstyrelsen 
att utarbeta förslag t i l l nytt styrdokument för kvinnofrid som ska antas av kommunfullmäktige 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) anser att våld i nära relationer är en mycket prioriterad 
fråga. Enligt KF:s fastställda inriktningsmål i styrdokumentet Inriktning, verksamhet, 
ekonomi (IVE) ska Uppsala vara ledande i frågor som rör kvinnofrid, vilket innebär att alla 
delar av den kommunala organisationen har ett ansvar för att bedriva ett långsiktigt och 
förebyggande arbete för ett jämställt samhälle. 

Nämnden delar motionärernas synpunkter att det krävs ett styrdokument med ett bredare 
anslag som har koppling ti l l kommunens samtliga verksamheter. De av KF antagna 
inriktningsmålen inom området våld i nära relationer bör utgöra utgångspunkt för detta arbete. 

NHO anser dock att ett dokument på KF-nivå riskerar att bli alltför övergripande och därmed 
inte uppnå den effekt som eftersträvas. Förutsättningarna för att nå önskat resultat skulle i 
stället öka om enskilda nämnder fastställer verksamhetsnära mål. Som det påpekas i motionen 
pågår också ett sådant arbete i berörda nämnder med att ta fram handlingsplaner inom 
området våld i nära relationer. 

NHO har gett uppdrag til l kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) att utarbeta förslag t i l l 
revidering av den tidigare handlingsplanen inom området. En styrgrupp har tillsatts bestående 
av tjänstemän från berörda kontor och en arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att revidera 
den övergripande handlingsplanen. 

Med det ovan anförda anses motionen besvarad. 

Nämnden för-häls a och omsorg 

(KF). 

Annie Arkebäck Morén 
Sekreterare Ordförande 

Postadress: Uppsala kommun, Nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Bilaga 2
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NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-24 

§207 

Yttrande över motion till k o m m u n f u l l m ä k t i g e om nytt styrdokument för 
kvinnofrid 
NHO-2013-0150.33 

Beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutar 

att avge reviderat yttrande ti l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Malena Ranch (MP), Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Britt Hedberg (S), och Liza Boethius (V) 
reserverar sig t i l l förmån för Malena Ranchs förslag t i l l yttrande enligt bilaga 4. 

Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-09-18 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över motion av Eva Christiemin (S) och 
Malena Ranch (MP) om nytt dokument för kvinnofrid. 

Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen utarbetar ett förslag til l styrdokument för kvinnofrid 
som ska antas av kommunfullmäktige. 

I förslag til l yttrande framförs att våld i nära relationer är en mycket prioriterad fråga vilket bland 
annat kommer ti l l uttryck i KF:s inriktningsmål inom området. 

I förslaget pekas dock på att möjligheterna att nå önskat resultat ökar om enskilda nämnder 
fastställer egna verksamhetsnära mål. Ett arbete med att revidera den av nämnden tidigare antagna 
handlingsplanen har påböljats. Liknande arbete pågår även i övriga berörda nämnder. 

Med hänvisning til l ovanstående pågående arbete i berörda nämnder föreslås att nämnden anser 
motionen besvarad. 

Yrkande 
Malena Ranch (MP) yrkar med stöd av Ove Hjorth (S), Jonny Husén (S), Britt Hedberg (S), och 
Liza Boethius (V) på ett alternativt yttrande enligt bilaga 3. 

Ordförande Stig Rådahl (M) yrkar bifall t i l l föreliggande förslag t i l l yttrande med revidering att 
sista stycket ersätts med: Med det ovan anförda anses motionen vara besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Yttrande över motion t i l l kommunful lmäkt ige om nytt styrdokument 
för kvinnofrid 

Kommunstyrelsen hemställei- om nämndens yttrande över motion från Eva 
Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) där motionärerna föreslår att uppdrag 
lämnas till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till nytt styrdokument för 
kvinnofrid som ska antas av kommunfullmäktige (KF). 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) anser att våld i nära relationer är en mycket 
prioriterad fråga. Enligt KF:s fastställda inriktningsmål i styrdokumentet Inriktning, 
verksamhet, ekonomi (TVE) ska Uppsala vara ledande i frågor som löt k\dnnofrid, 
vilket innebär att alla delar av den kommunala organisationen har ett ansvar för att 
bedriva ett långsiktigt och förebyggande arbete för ett jämställt samhälle. 

Nämnden delar motionärernas synpunkter att det krävs ett styrdokument med ett 
bredare anslag som har koppling till kommunens samtliga verksamheter. De av KF 
antagna inriktningsmålen inom området våld i nära relationer bör utgöra 
utgångspunkt för detta arbete. 

N H O anser dock att ett övergripande dokument på KF-nivå behöver kompletteras  
med ett arbete i enskilda nämnder med att fastställa verklighetsnära mål. Det ökar  
förutsättningarna riskerar att bli alltför övergripande och därmed inte uppnå den 
effekt som eftersträvas. Förutsättningarna för att nå önskat resultat i Uppsala  
kommuns arbete mot våld i nära relationer, skulle i stället öka om enskilda 
nämnder fastställer verksamhetsnära mål. Som det påpekas i motionen pågår eek-så 
ett sådant arbete i ett antal berörda nämnder med att ta fram handlingsplaner inom 
området våld i nära relationer. Nämnden ser att ett sådant arbete bör ske i samtliga  
nämnder som ett komplement till ett övergripande styrdokument- 

Tidigare program hade stort fokus på behov av stöd, råd och skydd till den som  
utsätts för våld samt behandling av förövare. Motionen pekar på vikten av att  
fokusera på det förebyggande arbetet. NHO vill peka på att samtliga nämnder,  
styrelser och bolag i Uppsala kommun är viktiga aktörer i det arbetet. Det kräver ett  
styrdokument som berör alla kommunens nämnder och bör därför hanteras i  
kommunfullmäktige. ' 

N H O har gett uppdrag till kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) att utarbeta 
förslag till revidering av den tidigare handlingsplanen inom området. En styrgrupp 
har tillsatts bestående av tjänstemän från berörda kontor och en arbetsgrupp har 
påbörjat arbetet med att revidera den övergripande handlingsplanen. 

Nämnden tillstyrker avstyrker således motionärernas förslag som är ett viktigt  
komplement till det pågående arbetet med att med hänvisning-till pågående arbete 
med att upprätta handlingsplaner inom berörda nämnder. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

'-fes 



Reservation ärende 3.03 Yttrande över motion till kommunful lmäktige om 
nytt styrdokument för kvinnofrid 

V i reserverar oss mot nämndens beslut t i l l yttrande om en motion om nytt styrdokument för 
kvinnofrid, skriven av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP), t i l l föimån för bifall t i l l 
vårt eget förslag t i l l yttrande. 

Nämnden menar att motionen bör besvaras med hänvisning t i l l det arbete som planeras med 
att ta fram handlingsplaner inom "berörda nämnder". Huvudargumentet är att det 
övergripande styrdokument som föreslås i motionen inte står i motsättning mot 
handlingsplaner och mer verklighetsnära mål i nämnderna. Tvärtom! Vi menar att det är 
precis så v i behöver jobba. Poängen med ett övergripande dokument som tas av KF är att slå 
fast de nämndövergripande frågorna samt att klargöra att i princip samtliga nämnder, bolag 
och styrelser berörs av frågan. Risken med att prata om, och lägga ansvaret på "berörda 
nämnder" (som nämnden gör i sitt yttrande) är att man gör frågan t i l l en fråga enbart för 
socialnämnderna. 

Själva poängen med motionen är att lyfta fram behovet av att inte bara fortsätta arbeta med 
- skydd och stöd t i l l dem som utsätts för våld och behandling för dem som utövar våld, utan att 

ha en tydlig plan och ansvarsfördelning också för det förebyggande arbetet. Där är 
arbetsgivarfrågor, stadsplanering, bostadsförsörjning, gode män etc också relevanta, varför 
många aktörer behöver omfattas av arbetet. 

V i yrkade på följande förslag t i l l yttrande från NHO: 

Yttrande över motion till kommiinfullmäktige om nytt styrdokument för 
kvinnofrid 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över motion från Eva 
Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) där motionärerna föreslår att uppdrag 
lämnas till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till nytt styrdokument för 
kvinnofrid som ska antas av kommunfullmäktige (KF). 

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) anser att våld i nära relationer är en mycket 
prioriterad fråga. Enligt KF:s fastställda inriktningsmål i styrdokumentet Inriktning, 
verksamhet, ekonomi (TVE) ska Uppsala vara ledande i frågor som rör kvinnofrid, 
vilket innebär att alla delar av den kommunala organisationen har ett ansvar för att 
bedriva ett långsiktigt och förebyggande arbete för ett jämställt samhälle. 

Nämnden delar motionärernas synpunkter att det krävs ett styrdokument med ett 
bredare anslag som har koppling till kommunens samtliga verksamheter. De av KF 
antagna inriktningsmålen inom området våld i nära relationer bör utgöra 
utgångspunkt för detta arbete. 

NHO anser dock att ett övergripande dokument på ICF-nivå behöver kompletteras  
med ett arbete i enskilda nämnder med att fastställa verklighetsnära mål. Det ökar  
förutsättningarna tis-k-erar att bli alltför övergripande och därmed inte uppnå den 
effekt som eftersträvas. Förutsättningarna för att nå önskat resultat i Uppsala  
kommuns arbete mot våld i nära relationer, -skulle i stället öka om enskilda 



Uppsala 
• " K O M M U N A L D R E N A M N D E N 

Handläggare 
Sureya Calli 

Datum 
2013-10-23 

Diarienummer 
ALN-2013-0166.33 J S T Y R E L S E 

Kommunstyrelsen 

Ink. 2013 -11- 0 7 

Äl t£i! 

Yttrande över motion till kommunfullmäktige om nytt styrdokument för kvinnofrid 
Dnr: KSN-2013-0885 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över motion från Eva Christiernin (S) 
och Malena Ranch (MP) där motionärerna föreslår att uppdrag lämnas t i l l kommunstyrelsen 
att utarbeta förslag t i l l nytt styrdokument för kvinnofrid som ska antas av kommunfullmäktige 
(KF). 

Äldrenämnden (ÄLN) anser att våld i nära relationer är en mycket prioriterad fråga. Enligt 
KF:s fastställda inriktningsmål i styrdokumentet Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) ska 
Uppsala vara ledande i frågor som rör kvinnofrid, vilket innebär att alla delar av den 
kommunala organisationen har ett ansvar för att bedriva ett långsiktigt och förebyggande 
arbete för ett jämställt samhälle. 

Nämnden delar motionärernas synpunkter att det krävs ett styrdokument med ett bredare 
anslag som har koppling t i l l kommunens samtliga verksamheter. De av KF antagna 
inriktningsmålen inom området våld i nära relationer bör utgöra utgångspunkt för detta arbete. 

ÄLN anser dock att ett dokument på KF-nivå riskerar att bli alltför övergripande och därmed 
inte uppnå den effekt som eftersträvas. Fömtsättningarna för att nå önskat resultat skulle i 
stället öka om enskilda nämnder fastställer verksamhetsnära mål. Som det påpekas i motionen 
pågår också ett sådant arbete i berörda nämnder med att ta fram handlingsplaner inom 
området våld i nära relationer. 

ÄLN har gett uppdrag til l kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) att utarbeta förslag til l 
revidering av den tidigare handlingsplanen inom området. En styrgrupp har tillsatts bestående 
av tjänstemän från berörda kontor och en arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att revidera 
den övergripande handlingsplanen. 

Med hänvisning t i l l pågående arbete med att upprätta handlingsplaner inom berörda nämnder 
anser nämnden därmed motionen besvarad. 

Annie Arkebäck Morén 
Sekreterare Ordförande 

Postadress: Uppsala kommun, Nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Bilaga 3
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Ä L D R E N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-10-23 

§ 193 

Motion av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) om nytt styrdokument 
för kvinnofrid 
ALN-2013-0166.33 

Beslut 

Äldrenämriden beslutar 

att avge reviderat yttrande t i l l kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Eva Adler (MP), Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), och Claes Olsson (S) reserverar sig 
mot beslutet t i l l förmån för bifall t i l l motionen enligt bilaga 4. 
Ärendet 
Förslag t i l l skrivelse föreligger 2013-10-23 från kontoret för hälsa, vård och omsorg. 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över motion av Eva Christiernin (S) och 
Malena Ranch (MP) om nytt dokument för kvinnofrid. 
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen utarbetar ett förslag t i l l styrdokument för kvinnofrid 
som ska antas av konmiunfullmäktige. 
I förslag t i l l yttrande framförs att våld i nära relationer är en mycket prioriterad fråga vilket bland 
annat kommer ti l l uttryck i kommunfullmäktiges inriktningsmål inom området. 
I förslaget pekas dock på att möjligheterna att nå önskat resultat ökar om enskilda nämnder 
fastställer egna verksamhetsnära mål. Ett arbete med att revidera den av nämnden tidigare antagna 
handlingsplanen har påbörjats. Liknande arbete pågår även i övriga berörda nämnder. 
Med hänvisning t i l l ovanstående pågående arbete i berörda nämnder anser nämnden därför 
motionen vara besvarad. 

Yrkande 
Ordföranden Ebba Busch Thor (KD) yrkar att yttrandet ska avslutas med: 
Nämnden anser därför motionen besvarad med hänvisning t i l l pågående arbete med att upprätta 
handlingsplaner inom berörda nämnder. 

Eva Adler (MP) yrkar med stöd av Caroline Andersson (S), Staffan Yngve (S), Claes Olsson (S) 
och Jeannette Escanilla (V) att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

-i 



Miljöpartiet Ärende 3.04 

Socialdemokraterna 

Äldrenämnden i Uppsala kommun, 131023 

Reservation över det förslag till remissvar som Alliansen lafit i ärende 3.04 

Det remissvaret avser är en motion som ska läggas fram i kommunfullmäktige gällande ett 
kommunövergripande styrdokument i frågan om kvinnofrid. 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna anser att det inte är tillräckligt med att vaije nämnd 
utarbetar sin egen handlingsplan i frågan. Ett kommunövergripande styrdokument behövs för att 
undvika att nämnder fattar polycier som är olika til l innehåll samt att vissa nämnder inte anser att 
frågan berör dem alls. 

Varje nämnd, bolag och styrelse inom kommunen bör förhålla sig til l kvinnofridsproblematiken. 
Ett kommunövergripande styrdokument anger ramarna för den egna handlingsplanen. 



Uppsala 
• " K O M M U N S O C I A L N Ä M N D E N F Ö R B A R N OCH U N G A 

Handläggare Datum Diarienummer
Jan Holmlund 2013-10-30 SBN-2013-0122

Kommunstyrelsen 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 13 - 1 1 - Q 7 

£ 3 lAktbi l . ^ 

Yttrande över motion av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) om nytt 
styrdokument för kvinnofrid, KSN-2013-0885 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande över rubricerad motion från Eva 
Christiernin (S) och Malena Ranch (MP). Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra ti l l kommunstyrelsen att utarbeta förslag på styrdokument för kvinnofrid i 
motionens anda, som senare antas av kommunfullmäktige. 

Socialnämnden för barn och unga (SBN) anser att våld i nära relationer är ett angeläget 
område. Enligt kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål i styrdokumentet inriktning, 
verksamhet, ekonomi ska Uppsala kommun vara ledande i frågor som rör kvinnofrid. 

Nämnden delar motionärernas synpunkter att det krävs ett styrdokument med ett brett anslag 
som har koppling til l kommunens samtliga ansvarsområden. De av fullmäktige antagna 
inriktningsmålen inom området våld i nära relationer bör utgöra utgångspunkt för detta arbete. 

Nämnden anser dock att ett dokument på fullmäktigenivå riskerar att bli alltför övergripande 
och därmed inte uppnå den styrande effekt som eftersträvas. Förutsättningarna för att nå 
önskad måluppfyllelse skulle istället öka om enskilda nämnder fastställer effektmål och 
indikatorer för området. Motionärerna lyfter även fram i motionen att ett arbete påbörjats 
inom berörda nämnder med att ta fram en ny handlingsplan för området våld i nära relationer. 

Nämnden för hälsa och omsorg har påbörjat en revidering av föreliggande handlingsplan. 
Arbetet inkluderar nu berörda nämnder så som socialnämnden för barn och unga. 

Nämnden avstyrker således motionärernas förslag med hänvisning t i l l pågående arbete med 
att upprätta en handlingsplan för berörda nämnder, och då planen förväntas ge önskad 
måluppfyllelse utifrån fullmäktiges imiktningsmål. 

nämnden för barn och unga 

Anders A. Aronsson ( ^ Ånn-Chatrin Eriksson 
Ordförande Sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden för barn och unga, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 86 50 

E-post: socialnamnden-barnochunga@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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§144

Remiss avseende motion av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) om 
nytt styrdokument för kvinnofrid 
SBN-2013-0122 

Beslut 
Socialnämriden för barn och unga beslutar 

att avge yttrande t i l l kommunstyrelsen enligt upprättat förslag. 

Reservationer 
Lars Persson (S), Birgitta L Johansson (S), Rezene Tesfazion (S), Anders Eriksson (S), 
Ahmad Orfali (MP), Eva Berglund (MP), och Edip Akay (V) reserverar sig t i l l förmån för 
Lars Perssons (S) yrkande. 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra t i l l kommunstyrelsen att utarbeta 
förslag på styrdokument för kvinnofrid i motionens anda, som senare antas av kommunfullmäktige. 
Våld i nära relationer är en angelägen fråga och ett prioriterat område, vilket exempelvis tar sig 
uttryck i kornmunfullmäktiges inriktningsmål. 

I förslaget t i l l yttrande t i l l yttrande lyfts det fram att nämnderna ska ta fram effektmål och 
indikatorer för området. Berörda nämnder håller även på att ta fram en ny handlingsplan för 
kvinnofrid. Med hjälp av mål och indikatorer, samt med stöd av en ny handlingsplan förväntas 
resultat. Ett av kommunfullmäktige fastställt styrdokument ger i sig inte större måluppfyllelse. 

Yrkanden 
Lars Persson (S) yrkar bifall t i l l motionen med motivering att ett styrdokument på 
kommunfullmäktigenivå behövs. 

Anders A. Aronsson (FP) yrkar bifall t i l l kontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall t i l l eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kontorets förslag daterat 9 oktober 2013. 

Justerandes sign 




