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Nämnden för hälsa och omsorg

Yttrande över motion till kommunfullmäktige om nytt styrdokument för kvinnofrid
Förslag till beslut
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag

Ärendet
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 till styrdokument för
kvinnofrid som ska antas av kommunfullmäktige.
I förslag till yttrande framförs att våld i nära relationer är en mycket prioriterad fråga vilket
bland annat kommer till 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 påbörjats. Liknande arbete pågår även i övriga berörda nämnder.
Med hänvisning till ovanstående pågående arbete i berörda nämnder föreslås att nämnden
avstyrker motionen.

Inga-Lill Björklund
Direktör
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Kornrnunstyrelsen

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 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 (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 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 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 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 avstyrker således motionärernas förslag med hänvisning till pågående arbete med
att upprätta handlingsplaner inom berörda nämnder.
Nämnden för hälsa och omsorg

Stig Rådahl
Ordförande

Annie Arkebäck Morén
Sekreterare
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Nämnden för hälsa och omsorg
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden för barn och unga
Åldrenämnden

Remiss: Motion av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) om nytt styrdokument
för kvinnofrid
Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende.
Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare.
Yttrandet ska ha inkorrrmit till registrator, kommunledningskontoret, senast: 1 november
2013
Nämnden har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas.

Med vänlig hälsning

Per Davidsson
kanslichef
kommunledningskontoret
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Motion till kommunfullmäktige
Nytt styrdokument för kvinnofrid
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Nämnden för hälsa och omsorg (dåvarande VFN) beslutade 2006 om ett kvinnofridsprogram.
Programmet fokuserade främst på behov av stöd, råd och skydd till den som utsätts för våld samt
behandling av förövare. Detta program upphörde att gälla 2011.1 sin tillsyn (2013) riktar
Socialstyrelsen kritik mot Uppsala kommun med anledning av avsaknaden av ett aktuellt
styrdokument för kvinnofrid.
Mycket har hänt i Uppsala kommun under och efter det tidigare kvinnofridsprogrammet. Bland annat
har tillkomsten av resurscentrumet Nexus inneburit att offer för våld i nära relationer numera har en
samlad ingång att vända sig till. På nationellt plan har regeringen ändrat riktlinjerna till
Socialstyrelsens beviljande av utvecklingsmedel till verksamma föreningar och organisationer inom
området. I praktiken innebär det att flera föreningar i Uppsala får minskade resurser då de nya
riktlinjerna prioriterar orter och verksamheter där arbetet fortfarande är i sin linda.
I Uppsala kommuns inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE) återfinns det långsiktiga målet att
"Uppsala ska vara nationellt ledande inom kvinnofrid". För att nå detta mål krävs det att vi tydliggör
och stärker jämställdhetsarbetet. Likt flera andra områden som spänner över olika nämnder kräver
detta en gemensam styrning. Det är dags att ta ett steg framåt; vi behöver fokusera på det
förebyggande arbetet vid sidan om att lindra och behandla symtomen. Här spelar samverkan med
idéburna organisationer en stor och betydande roll.
För närvarande pågår arbetet med att finna former och inriktning för ett nytt styrdokument för
kvinnofrid inom Nämnden för hälsa och omsorg. Även inom andra nämnder diskuteras behovet av att
ta fram handlingsplaner inom området våld i nära relationer. V i har vid flera tillfallen i N H O väckt
frågan om behovet av att ett styrdokument för kvinnofrid tas av kommunfullmäktige eftersom frågan
spänner över flera nämnders verksamhetsområden. V i ser positivt på det arbete som pågår inom N H O
med att arbeta fram ett nytt kvinnofridsprogram. Med denna motion vill v i fånga möjligheten att
bredda och utveckla kvinnofridsarbetet. På så sätt kan vi ta ett steg framåt från det ensidiga fokus på
vård och omsorg som präglade det tidigare dokumentet.
V i vill se ett styrdokument för kvinnofrid med ett tydligt och förebyggande helhetsperspektiv. Barn
och föräldrar ska stå i centrum när v i formar en strategi för hur kommunen på flera plan arbetar med
dessa frågor. V i vill att kommunen tillvaratar den utvecklingspotential som ligger i att man möter
Uppsalas invånare i flera roller och skepnader. V i är arbetsgivare, utvecklar stadsdelar, vi ansvarar för
pedagogisk verksamhet och omsorg, vi är hyresvärd till tusentals boende. För att nämna några
områden.
Detta arbete kräver ett styrdokument som berör alla kommunens verksamheter och bör därför hanteras
i kommunfullmäktige.
V i föreslår därför kommunfullmäktige att besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag på styrdokument för kvinnofrid i motionens
anda, som antas av kommunfullmäktige

Socialdemokraterna
Eva Christiernin

Miljöpartiet
Malena Ranch

