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Kommunstyrelsen

Svar på motion om Huskurage i Ale kommun
Elena Fridfelt från centerparitet har i en motion yrkat att Ale kommun inför Huskurage som metod
i kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata värdar också inför metoden. Arbetet ska
stödjas via utbildnings- och informationsinsatser.
Förvaltningen delar motionärens bedömning att våld i nära relationer är en viktig fråga och att
huskurage kan vara en intressant metod. Metoden Huskurage är på en detaljeringsnivå som i
normalfallet ligger på bolagets styrelse att fatta beslut om. Bedömningen är att det inte är lämpligt
att genom ägardirektiv styra denna metod.
Förvaltningens bedömning är att motionen bör avslås.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att införa
huskurage i Ale kommun

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande, 2018-01-05
Motionen
Tjänsteutlåtande från OAN samt
Protokollsutdrag från OAN smtr 2017-09-28

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Alebyggen
OAN

För kännedom
Förvaltningsledningen
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Bakgrund
Elena Fridfelt från centerparitet har i en motion yrkat att Ale kommun inför Huskurage som metod
i kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata värdar också inför metoden. Arbetet ska
stödjas via utbildnings- och informationsinsatser.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har utrett ärendet och konstaterar att frågan är viktig och
att metoden huskurage är enkel. Man konstaterar också att frågan ligger utanför nämndens
beslutsmandat.
I de kontakter som varit med företrädare för Alebyggen har man kommit fram till att frågan ska
väckas inom bolaget. Om det blir aktuellt att genomföra metoden kan stödjande utbildnings- och
informationsinsatser ske inom ramen för arbetet ett motverka våld i nära relationer.
Beslutet i nämnden är att föreslå att motionen avslås och att ärendet lämnas till kommunstyrelsen
för fortsatt beredning.

Samråd/samverkan
Samverkan har skett med Alebyggen

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ärendet bedöms inte generera några ökade kostnader. På sikt kan stora samhällsvinster göras om
våld i nära relationer minskar.

Barnperspektivet
Våld i nära relationer är ett problem som enligt statistiken växer i Ale kommun. Att öka barns
trygghet i hemmen och i nära relationer är av stor vikt för att nå en tryggare och hållbar kommun
på sikt. I detta finns det även tydliga nationella mål om att mäns våld mot kvinnor skall upphöra;
internationella FN-mål där vi skall avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor; samt
Barnkonventionen där det fastslås i Artikel 19 att Barnet har rätt till att skyddas mot fysiskt eller psykiskt
våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. Alla former av våld mot
kvinnor och barn drabbar såväl individen som samhället i stort, och utgör även ett hinder för både
jämställdhet och en socialt hållbar utveckling.

Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen delar omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens bedömning att frågan om införande
av metoden Huskurage är en fråga för styrelsen i Alebyggen.
Kommunen kan genom ägardirektiv styra bolagets arbete. Principiellt bör styrningen vara på
övergripande och strategisk nivå. Bedömningen är att på metodnivå gå in och anvisa exempelvis
Huskurage är en olämplig detaljeringsnivå.
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Alebyggen är en politiskt styrd organisation med styrelseledamöter från de politiska partierna. En
möjlighet som finns är att lägga politiska förslag direkt till styrelsen via partiföreträdare, från det
egna paritet eller genom samarbetspartiers försorg.
Förvaltningens samlade bedömning är att huskurage kan vara en lämplig metod, men att det är upp
till Alebyggens styrelse att fatta beslut. Motionen bör därför avslås.
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