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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2017.99
Datum: 2017-09-12
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen Irene Blomqvist
E-post: irene.blomqvist@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Svar på motion om huskurage
Arbetet med att förhindra våld i nära relation är en del av kommunens brottsförebyggande arbete.
Under flera år har arbetet med Grannsamverkan funnits i kommunen där Huskurage skulle kunna
ingå när representanter från kommunen möter boende i det brottsförebyggande arbetet. Huskurage
skulle också kunna vara en del av de kampanjer till allmänheten som kommunen regelbundet
aktualiserar i syfte att tidigt upptäcka våld, öka civilkuraget och minska våldets förödande
konsekvenser. Motionen ligger dock utanför Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
ansvarsområde.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Motionen lämnas vidare till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Irene Blomqvist
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen

Eva Gundahl
Samordnare mot våld i nära relation

Beslutsunderlag
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Bakgrund
Motion har inkommit från Centerpartiet via Elena Fridfelt om att Ale kommun ska anta en policy
om hur boenden i Alebyggen och hos andra privata fastighetsägare ska agera när de upplever oro
för att våld förekommer hos grannar. Ale kommun föreslås genomföra utbildnings- och
informationsinsatser som ett bidrag i implementeringen av metoden.

Samråd/samverkan
Kontakt har tagits med Peter Lang på Alebyggen som ska ta upp förslaget gällande Huskurage i
styrelsen för Alebyggen. Nämnden äger ingen möjlighet att ge ett kommunalt bolag uppdrag.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som ger konsekvenser i såväl samhällskostnader som
individuellt lidande. Förebyggande arbete genererar sannolikt på sikt både ekonomiska och
humanitära vinster.

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.

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Arbetet med att förhindra våld i nära relation är en del av kommunens brottsförebyggande arbete
där Huskurage metod skulle kunna öka delaktighet hos våra kommuninvånare.

Sektorns bedömning
Huskurage är en konkret och enkel metod i syfte att öka våra invånares delaktighet för att minska
våldet i nära relation. Yrkande avseende uppdrag åt Alebyggen bedömer sektorn att Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden inte har mandat att besluta om. Förslaget skulle kunna riktas politiskt
direkt till styrelsen för Alebyggen. Utbildningssatsningar skulle kunna utföras som en del i arbetet
sektorn bedriver mot våld i nära relation. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden äger dock ingen
möjlighet att bifalla motionen.
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