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Yttrande angående – Motion av Bosse 
Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att 
inleda och ansvara för att samordna arbete 
för män och jämställdhet 

Yttrande 
Jämställdhet är en mycket viktig fråga som är prioriterad för Alliansen. Av 
remissinstanserna framkommer att Miljöpartiets förslag redan genomförts i staden och att 
nämnderna har fokus på jämställdhetsarbetet.  Det är viktigt att det pågående arbetet 
fortgår och att arbetet följs upp i nämnderna så att insatserna ger avsedd effekt. 
Jämställdhetsarbetet behöver inte ytterligare samordningstjänster utan mer verksamhet 
och mer utvärdering av redan pågående verksamheter. 
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Yttrande angående – Motion av Bosse 
Parbring (MP) och Ulf  
Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för  
att samordna arbete för män och jämställdhet 
 

I september 2022 presenterade Göteborgs Universitet en stor studie av jämställdhet och 
sexism i Europa. Resultaten visar att unga män har svårast att acceptera ökade rättigheter 
för kvinnor. Studien visar att gapet mellan unga kvinnors och unga mäns syn på ökade 
rättigheter för kvinnor är stort i Sverige, topp 10 i EU enligt studien. En av forskarna drar 
slutsatsen att samhället behöver bli bättre på att kommunicera fördelarna med 
jämställdhet.  

Ett aktivt jämställdhetsarbete behövs alltså mer än någonsin, inklusive särskilda insatser 
till pojkar och män för de inte ska följa och formas i de mönster som formar en destruktiv 
maskulinitet. Remissinstanserna lyfter fram att mycket redan görs för att tillse att pojkar 
får det stöd som behövs för att uppnå intentionerna i motionen, men också på att delar av 
arbetet skulle kunna öka i omfattning. Socialnämnden Centrum beskriver bland annat att 
det inom det generella föräldraskapsstödet saknas insatser specifikt riktat till pappor, 
vilket belyser en av de insatser som motionen adresserar. Samma förvaltning beskriver att 
det finns ett pågående arbete med våldsförebyggande metoder, men i ganska begränsad 
omfattning.  

Som samhälle behöver vi fördjupa det tidiga och förebyggande arbetet eftersom de 
patriarkala strukturerna sitter hårt och formar pojkar tidigt. Staden behöver kraftsamla för 
att motverka att destruktiva könsroller reproduceras samt synliggöra hur arbetet för 
jämställdhet kan utvecklas inom olika verksamheter. Det är därför särskilt angeläget att 
arbeta inom stadens redan etablerade strukturer så som förskola, skola, familjecentraler 
och liknande sammanhang. Föreslagna åtgärder i motionen bör anpassas till och utgå från 
det arbete som redan pågår i staden, och genom dialog med berörda aktörer exempelvis 
Västra Götalandsregionen.  
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Yttrande angående – Motion av Bosse Parbring (MP) och 
Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att 
samordna arbete för män och jämställdhet 

Yttrande 
Arbetet med jämställdhet i syfte att förändra strukturerna mellan kvinnor och män är viktigt och ingår i 
samtliga berörda nämnders uppdrag. I remissinstanserna yttranden framkommer det tydligt att det 
redan idag pågår ett systematiskt arbete kring jämställdhetsfrågor och att fokus och resurser behöver 
läggas på att följa upp och försätta utveckla pågående arbete. Det finns därför en risk att ytterligare 
strukturer för samordning leder till ökad styrning och blir en överbyggnad som tar resurser från det 
viktiga arbetet med jämställdhet. Politiken behöver i stället säkerställa att rätt förutsättningar ges till 
verksamheterna och bidra med stöd där behovet finns. Med detta i beaktande avslår vi motionen.  
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Yttrande angående – Motion av Bosse 
Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att 
inleda och ansvara för att samordna arbete 
för män och jämställdhet 

Yttrande 
Arbetet för ökad jämställdhet är en prioriterad fråga för Socialdemokraterna där vi vill se 
reformer för ett mer jämställt arbetsliv med rättvisa löner, breda och omfattande 
satsningar på trygghet och skydd för vålds- och hedersförtrycksutsatta kvinnor.  

Remissinstanserna avstyrker motionen med hänvisning till att det redan pågår arbete med 
de flesta av de insatser som motionärerna föreslår. Motionärernas förslag är vällovligt och 
Socialdemokraterna ser gärna att staden fortsätter med de insatser som redan pågår, om 
de är effektiva.  

Det Socialdemokraterna ser som den mest prioriterade övergripande jämställdhetsfrågan 
på kommunal nivå är att ge de kvinnligt dominerade välfärdsverksamheterna bättre 
arbetsmiljö, villkor och löner vilket är nödvändigt för att möjliggöra alla kvinnors 
lönearbete, försörjning och handlingsfrihet.  
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Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf 
Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för 
att samordna arbete för män och jämställdhet 
Motionen 
Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra till Socialnämnd Centrum att inleda och ansvara för att samordna arbetet för män 
och jämställdhet tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. 

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv och är till stor del inriktad på att kvinnors makt ska 
öka, fastslår motionärerna. De vill se mer av dessa insatser samtidigt som de konstaterar 
att även män drabbas negativt av den rådande mansnormen. En destruktiv mansnorm är, 
menar de, ett hot mot män, kvinnor och samhället i stort. De vill därför se att Göteborgs 
Stad arbetar utifrån strategier för att förändra mansnormer som utgör hinder för 
jämställdhetsarbetet. Motionärerna efterlyser en kraftsamling och ett helhetsgrepp i 
arbetet och föreslår även ett flertal insatser och satsningar som riktar sig till pojkar och 
män i alla åldrar och i olika sammanhang. Detta innebär enligt motionärerna att flera 
nämnder och förvaltningar behöver involveras i arbetet.  

Föreslagna insatser: 

1. Förskolenämnden och Socialnämnderna bör rikta verksamhet till pappor inom öppna 
förskolor och familjecentraler. 

2. Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden och nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning bör öka insatserna för att pojkar ska kunna 
utvecklas bortom traditionella mansnormer och bryta ojämställda mönster, samt 
införa metoder i ordinarie arbete för att uppmuntra pojkar och unga män till fortsatt 
högre utbildning, med särskilt fokus på utbildning för kvinnodominerade yrken.  

3. Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden bör stärka de 
våldsförebyggande insatserna, stärka elevhälsans arbete gentemot pojkar och unga 
män som lider av psykisk ohälsa, samt stärka elevhälsans arbete med social hälsa. 

4. Socialnämnderna, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst bör stärka arbetet med att 
tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn, samt säkerställa att det inte 
förekommer obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad gäller tillgången 
till insatser från socialtjänsten. 

5. Socialnämnd Centrum bör ta fram och sprida utbildningar till stadens personal i 
våldsförebyggande metoder gentemot unga män.   

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-07-08 
Diarienummer 0188/22 
 
 

Handläggare  
Anna-Carin Jansson 
Telefon: 031-368 06 27 
E-post: anna-carin.jansson@stadshuset.goteborg.se 
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6. Socialnämnd Centrum bör bygga ut verksamheten Mottagning för unga män, MUM, 
så att fler mottagningar öppnas i Göteborg. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost 
Sydväst, Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. 
Remissinstansernas svar redovisas i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Socialnämnd Centrum Avstyrker 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande 

Yrkande MP, V och FI 

Protokollsanteckning: 
Hannes Hurtig, S, 
inkommer med yttrande 
S. 

Nämndens bedömning är att det 
redan finns ett pågående arbete 
med majoriteten av de insatser 
som föreslås i motionen. 
Nämnden konstaterar att vissa 
delar av detta arbete dock skulle 
kunna öka i omfattning.  

Sedan maj 2020 är VGR 
huvudman för Mottagningen för 
unga män (MUM), vilket gör 
förslaget om utbyggnad 
inaktuellt. Vad gäller det 
våldspreventiva arbetet hänvisar 
nämnden till stadslednings-
kontorets uppdrag från 
kommunfullmäktige om att 
kartlägga och identifiera 
utvecklingsbehov inom 
området. (dnr 0534/21, 
redovisat i KF 2022-05-19)  

Socialnämnd Nordost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstyrker 

Översänder 
förvaltningens yttrande 
som eget yttrande 

Yttrande S 

Yttrande SD 

Notering: SD deltar inte i 
beslutet med hänvisning 
till eget yttrande för 
motivering 
 
Reservation: V och MP 
reserverar sig mot 
beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Nämnden bedömer motionens 
intention som god men vill 
avvakta resultatet av den 
kartläggning av stadens 
våldspreventiva arbete som 
stadsledningskontoret fått i 
uppdrag av kommunfullmäktige 
att ta fram (dnr 0534/21, 
redovisat i KF 2022-05-19).  
Resultatet bör ligga som grund 
för det fortsatta arbetet, menar 
nämnden som konstaterar att 
behoven och insatserna ser olika 
ut i olika delar av staden. Inom 
ramen för konceptet Nordost 
fritt från våld pågår t ex sedan 
två år ett arbete bl a vad gäller 
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sambandet mellan destruktiva 
könsnormer och våld.  

Socialnämnd Hisingen Avstyrker 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande  

Yrkande MP och V 

Omröstning 
 

Nämnden ställer sig positiv till 
delar till förslagen i motionen 
men ser svårigheter med en 
centralisering av samordnings-
uppdraget. I yttrandet påtalas att 
det redan finns ett pågående 
jämställdhetsarbete och att 
förvaltningen inte kan och bör 
rikta allmänna insatser till 
specifika grupper. Att inkludera 
en genusförändrande insats 
kring våld och maskulinitet 
åligger idag flera förvaltningar 
att göra utifrån stadens 
jämställdhetsplan. Däremot ses 
ett välfungerande Hembesöks-
program tillsammans med 
barnhälsovård och föräldra-
stödprogram som en väg framåt. 

Socialnämnd Sydväst Avstyrker 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande 

 

Nämnden menar att det redan 
finns ett pågående arbete med 
majoriteten av de insatser som 
föreslås i motionen. Vissa delar 
ser man dock skulle kunna öka. 
En framtida satsning på 
våldspreventivt arbete behöver 
utgå från det arbete som redan 
bedrivs i staden samt de 
utvecklingsbehov som är 
identifierade i stadslednings-
kontorets nyligen presenterade 
kartläggning av stadens 
våldspreventiva arbete. 

I yttrandet lyfts även att 
förvaltningens avdelning för 
barn och unga inte har några 
indikationer på att det 
förekommer obefogade 
skillnader mellan grupper av 
barn vad gäller tillgången till 
insatser från socialtjänsten. 

Förskolenämnden Tillstyrker Nämnden ställer sig bakom 
motionens intentioner och 
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Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

 
 
Protokollsanteckning 
Jessica Blixt (D)  

fastslår bl a att en riktad 
verksamhet till pappor är ett av 
många verktyg för att minska 
skillnader i barns 
uppväxtvillkor, öka 
jämställdheten mellan könen 
samt främja pappors aktiva 
föräldraskap. Dock menar 
nämnden att motionens förslag 
bör formuleras med hänsyn till 
att behoven ser olika ut över 
staden och att verksamhet och 
insatser behöver anpassas 
utifrån dessa specifika 
förutsättningar.   

Förskolans jämställdhetsarbete 
pågår fortlöpande konstaterar 
nämnden som i sitt yttrande 
önskar tydliggöra vad som 
utifrån skollag och förskolans 
läroplan är rektors respektive 
huvudmans uppdrag.  

Grundskolenämnden Avstyrker 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande 

Omröstning 

Nämnden konstaterar att en 
förändring av destruktiva 
normer är ett långsiktigt 
utvecklingsarbete. 
Förvaltningen har idag ett 
systematiskt pågående arbete 
kring jämställdhetsfrågor. 
Bedömningen är att fokus och 
resurser behöver läggas på att 
följa upp och fortsätta utveckla 
pågående arbeten.  
Förutom intern samverkan sker 
bl a samverkan med andra 
förvaltningar inom MR Arena, 
med SRHR-teamet (Social-
förvaltning Centrum) samt med 
aktörer inom civilsamhället.  

Utbildningsnämnden Avstyrker 

Översänder förvalt-
ningens tjänsteutlåtande 
som eget yttrande 

Yrkande MP, V och FI 

Nämnden är enig med 
motionärerna om att Göteborgs 
stad, och utbildningsnämnden 
som huvudman för de 
kommunala gymnasieskolorna, 
bör arbeta för en ökad 
jämställdhet och för att 
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Omröstning 

Protokollsanteckning: 
Michelle Plavsich, D, 
antecknar som yttrande 
från D en skrivelse. 
Yttrandet biläggs 
protokollet. 
 

motverka ojämställda och 
destruktiva könsnormer. 
Samtidigt menar nämnden är 
både syftet med motionen och 
förslagen sådant som ingår i 
nämndens grunduppdrag. Fokus 
i arbetet framåt behöver därför 
vara att fortsätta det goda arbete 
som redan pågår. 

Nämnden fastslår att samtliga 
kommunala gymnasieskolor har 
ett aktivt likabehandlingsarbete 
och upprättar t ex lokala planer 
mot diskriminering och 
kränkande behandling.  

I yttrandet lyfts de nya 
skrivningar i läroplanen som 
träder i kraft den 1 juli 2022 om 
jämställdhet, sexualitet, 
samtycke och relationer som 
bedöms komma att påverka 
både undervisningen och hela 
skolans värdegrundsarbete. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Staden har redan idag uppdraget att bedriva ett jämställdhetsarbete utifrån bland annat 
konventioner, lagstiftning, nationella jämställdhetspolitiska mål och lokala styrdokument 
och uppdrag. Behovet av föreslagna insatser - och eventuella kostnader - är kopplat till 
bedömningen av hur väl stadens verksamheter redan lever upp till dessa åtaganden. En 
del av de föreslagna aktiviteterna bedöms kunna utföras inom ram, men för ett långsiktigt 
och kontinuerligt utvecklingsarbete, exempelvis vad gäller erforderlig kompetens, kan de 
ekonomiska förutsättningarna behöva utredas vidare. 

De delar av föreslagen som hör ihop med ett våldspreventivt arbete lyfts särskilt fram av 
remissinstanserna. Flertalet nämnder ser att ett våldsutövande bär med sig betydande 
samhällsekonomiska kostnader, både på en samhällsnivå och en individnivå. Exempelvis 
i form av rättsprocesser, stödinsatser, vård- och sjukskrivningskostnader men även fysisk 
och psykisk ohälsa för enskilt utsatta - med risk för långtgående negativa konsekvenser 
för denna.  
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Flera av nämnderna påtalar att det förebyggande arbete som görs idag delvis bekostas av 
statliga bidrag – och att en långsiktig och strategisk plan för hur socialförvaltningarnas 
våldspreventiva arbete skulle kunna implementeras och säkerställas vore önskvärd. I den 
samlade bild av stadens våldspreventiva arbete som stadsledningskontoret nyligen tagit 
fram, framkommer att den redovisade summan för förebyggande insatser uppskattas till 
totalt 20 mnkr, varav 2,6 mnkr finansieras med externa medel. Bedömningen är att det 
finns ett mörkertal då en del av insatserna utförs av civilsamhället och finansieras av EU-
bidrag eller andra externa medel, eller i något fall av föreningsbidrag från annan nämnd. 
Detta innebär att kostnaden för insatsen inte syns i budgetarna i stadens verksamheter. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Ett aktivt jämställdhetsarbete - där även insatser för att motverka destruktiva mansnormer 
ingår - lyfts överlag av remissinstanserna som något som bidrar positivt till såväl 
samhället i stort, som till livsvillkoren för de enskilda flickorna/kvinnorna och 
pojkarna/männen.  

Inom skolan kan exempelvis ett framgångsrikt jämställdhetsarbete bidra till att luckra upp 
könsuppdelningen vid val till fortsatta studier och leda till en breddad och mer jämställd 
arbetsmarknad. Varje individs möjlighet att oavsett kön göra fria val konstateras av flera 
nämnder också ligga väl i linje med jämställdhetspolitikens övergripande mål om att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.  

Likaså framhåller flera nämnder att det innebär en kränkning av en persons mänskliga 
rättigheter att utsätta denna för våld. Att arbeta för att motverka våld bedöms därför ligga 
i linje med Sveriges olika internationella åtaganden på området; exempelvis vad gäller 
Barnkonventionen och Europarådets konvention om avskaffande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Istanbulkonventionen slår fast att 
våldsförebyggande arbete är avgörande för att kunna uppnå jämställdhet mellan kvinnor 
och män.   

I remissinstansernas svar kopplas arbetet mot destruktiva mansnormer i huvudsak till det 
våldspreventiva arbetet och mäns våld mot kvinnor. Något enstaka remissvar påtalar även 
mäns möjlighet till förbättrade livsvillkor genom genusförändrande insatser i befintliga 
verksamheter som når unga killar och män så som i grundskolan, i gymnasiet och i 
idrottssammanhang. 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (7) 
   
   

Stadsledningskontorets kommentar 
Under 2021 genomförde stadsledningskontoret en halvtidsuppföljning av Göteborgs 
Stads plan för jämställdhet 2019-2023. Flera av remissinstanser hänvisar till planen då 
den till viss del innehåller åtgärder som tangerar motionens förslag. 

19 förvaltningar samt 7 bolag deltog i uppföljningen som baserades på en enkätstudie 
med frågor som deltagande förvaltningar skriftligen besvarade. I uppföljningen 
konstateras att genomförandet av jämställdhetsplanens 23 åtgärder utifrån svar som 
inkommit sammantaget har visat på en god eller delvis god implementering, om än lite 
ojämnt mellan de olika utvecklingsområdena i planen. Generellt har implementeringen av 
jämställdhetsplanens åtgärder varit bättre inom arbetsgivarperspektivet än 
serviceperspektivet. (KF 2022-04-28 § 14 Samlingsärende inom uppföljning mars 2022 – 
återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till kretslopp och vattennämnden samt 
fastighetsnämnden samt återrapportering av program och planer, dnr 1433/21). 

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

 

Bilagor: 
1. Motionen  
2. Socialnämnd Centrums handlingar 2022-04-26 § 106 
3. Socialnämnd Nordost 2022-04-26 § 187 
4. Socialnämnd Hisingen 2022-04-26 § 124 
5. Socialnämnd Sydväst 2022-04-27 § 122 
6. Förskolenämnden 2022-04-20 § 100 
7. Grundskolenämnden 2022-04-26 § 115 
8. Utbildningsnämnden 2022-06-21 § 126 
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Motion av Bosse Parbring (MP) och  
Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för 
att samordna arbete för män och jämställdhet 
 

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Till stor del är jämställdhetspolitiken inriktad på att 
kvinnors makt ska öka eftersom vi lever i ett samhälle där fler män än kvinnor innehar 
maktpositioner, där män i genomsnitt tjänar 1,6 miljoner kronor mer än kvinnor under en 
livstid och - inte minst - där kvinnor drabbas av mäns våld mot kvinnor. Mannen är norm 
och kvinnor måste förhålla sig till mansnormen. Insatserna för att förändra det 
ojämställda strukturerna mellan kvinnor och män måste öka.  

Samtidigt kan vi konstatera att även män drabbas negativt av den rådande mansnormen. 
Pojkar tvingas tidigt bita ihop och inte visa känslor, de lär sig att lösa konflikter med våld 
och bygga upp en känslomässig rustning omkring sig. Utbildnings- och yrkesval styrs av 
föreställningar av status och konkurrens, inte lika mycket av omsorg och engagemang. 
Pojkar som grupp har lägre betyg än flickor och det är fler pojkar än flickor som inte når 
målen i alla ämnen. Det finns en risk för att unga män, som inte klarat sig genom skolan, 
lockas in i kriminalitet. Betydligt fler män än kvinnor sitter i fängelse. Relationer som 
slutar i separation gör att många män drabbas av ensamhet och drogmissbruk eftersom 
deras nätverk av nära vänner är mindre än kvinnors. Många fler män än kvinnor avslutar 
sitt liv än kvinnor. Normer för manlighet begränsar mäns benägenhet att söka hjälp och 
vård i tid. Samma normer påverkar hur män blir bemötta inom vården. 
Konjunkturförändringar drabbar män hårdare än kvinnor eftersom många män jobbar 
inom industri som är konjunkturkänslig.  

En destruktiv mansnorm är ett hot mot män, kvinnor och samhället i stort.  Det är därför 
viktigt att Göteborgs Stad arbetar utifrån strategier för att förändra mansnormer som är ett 
hinder för jämställdhetsarbetet. Vi tror dessutom att många män vill frigöra sig från 
begränsande normer och leva ett jämställt liv. Att få samhällets stöd i den viljan 
underlättar sådana processer. Det är viktigt att detta stöd är jämställt och likvärdigt för 
alla. Myndigheten för vård och omsorgsanalys konstaterade 2018 i rapport Lika läge för 
alla att det förekommer skillnader mellan olika grupper av barn i tillgången till insatser 
från socialtjänsten. Till exempel beviljas insatser i lägre grad för pojkar med utländsk 
bakgrund än för pojkar födda i Sverige, trots likartade behov.  

Vi vill att kommunfullmäktige i Göteborg beslutar om att göra en kraftsamling för män 
och jämställdhet och för att säkerställa att stadens arbete är likvärdigt för alla stadens 
invånare. Det behövs ett helhetsgrepp för att kunna arbeta med män och jämställdhet på 
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ett bra sätt. Vi menar därför att en mängd olika insatser och satsningar behöver göras. 
Insatserna bör rikta sig till pojkar och män i alla åldrar och i olika sammanhang, vilket 
innebär att flera nämnder och förvaltningar behöver involveras i arbetet. 

1. Förskolenämnden och Socialnämnderna bör rikta verksamhet till pappor inom öppna 
förskolor och familjecentraler. 

2. Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden och nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning bör öka insatserna för att pojkar ska kunna 
utvecklas bortom traditionella mansnormer och bryta ojämställda mönster, samt 
införa metoder i ordinarie arbete för att uppmuntra pojkar och unga män till fortsatt 
högre utbildning, med särskilt fokus på utbildning för kvinnodominerade yrken.  

3. Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden bör stärka de 
våldsförebyggande insatserna, stärka elevhälsans arbete gentemot pojkar och unga 
män som lider av psykisk ohälsa, samt stärka elevhälsans arbete med social hälsa. 

4. Socialnämnderna, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst bör stärka arbetet med att 
tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn, samt säkerställa att det inte 
förekommer obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad gäller tillgången 
till insatser från socialtjänsten. 

5. Socialnämnd Centrum bör ta fram och sprida utbildningar till stadens personal i 
våldsförebyggande metoder gentemot unga män.   

6. Socialnämnd Centrum bör bygga ut verksamheten Mottagning för unga män, MUM, 
så att fler mottagningar öppnas i Göteborg. 

Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 
Att uppdra till Socialnämnd Centrum att inleda och ansvara för att samordna arbete för 
män och jämställdhet tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst 
samt Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. 

 

Bosse Parbring (MP)    Ulf Carlsson (MP) 
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Utdrag ur protokoll nr 5 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

§ 106 Svar på remiss - Motion av Bosse 
Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att 
inleda och ansvara för att samordna arbete 
för män och jämställdhet  
 
N164-0167/22  
Socialförvaltningen Centrum har 2022-03-25 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende.  
 
Yrkanden  
Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till yrkande från (MP), (V), (FI). Se bilaga 3 till 
protokollet.  
 
Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till yrkande från (MP), (V), (FI).  
 
Masoud Vatankhah (FI) yrkar bifall till yrkande från (MP), (V), (FI).  
 
Kristina Bergman Alme (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Hannes Hurtig (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och hänvisar till eget yttrande. 
Se bilaga 4 till protokollet.  
 
Per Holm (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Propositionsordning  
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer förvaltningens förslag mot yrkande från (MP), 
(V), (FI) och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Beslut  
Socialnämnden Centrum avstyrker motionen om att inleda och ansvara för att samordna 
arbete för män och jämställdhet med hänvisning till de synpunkter som redovisas i 
tjänsteutlåtandet.  
 
Socialnämnden Centrum översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  
 
 
Protokollsanteckning  
Hannes Hurtig (S) inkommer med yttrande (S). Se bilaga 4 till protokollet. 
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Yrkande gällande Svar på remiss angående motion 
av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om 
att inleda och ansvara för att samordna arbete för 
män och jämställhet 

Förslag till beslut  
Socialnämnden centrum tillstyrker motionen  

Socialnämnden Centrum översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Yrkandet 
Förvaltningen lyfter i tjänsteutlåtandet fram att mycket redan görs för att tillse att 
pojkar får det stöd som behövs för att uppnå intentionerna i motionen. 
Förvaltningen pekar också på att delar av arbetet skulle kunna öka i omfattning. 
Som samhälle behöver vi fördjupa det tidiga och förebyggande arbetet för att 
stärka pojkar och unga män i att inte följa och formas i de givna kulturella 
mönster som formar en destruktiv maskulinitet. Det patriarkala mönsterdjupet 
sitter hårt och formar pojkar tidigt. Det framstår därför som särskilt angeläget att 
arbeta inom stadens redan etablerade strukturer så som förskola, skola, 
familjecentraler och familjecentralsliknande sammanhang. Ur tjänsteutlåtandet 
framgår det att det inom det generella föräldraskapsstödet saknas insatser specifikt 
riktat till pappor. Vilket belyser ett av de behov som motionen adresserar. 

I Redovisning av uppdrag att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet i 
staden som stadsledningskontoret presenterat framgår att det genomförs många 
olika typer av våldspreventiva insatser i staden, både av förebyggande och akut 
karaktär. Det är mycket bra men redovisningen visar också att det behöver vidtas 
mer åtgärder och insatser på det här området. I redovisningen presenteras ett antal 
områden där det finns ett utvecklingsbehov. Det är viktigt att dessa förbättringar 
genomförs och att det finns tillräckliga resurser för att det ska kunna göras på ett 
bra sätt. Vid genomförandet är det särskilt angeläget att arbeta för att det 
normkritiska perspektivet gällande våld genomsyrar all stadens verksamhet och 
all utbildning och insatser på detta område. Redovisningen visar dessutom att det 
våldspreventiva arbetet inte är likvärdigt i hela staden.  

  
  
Socialnämnden Centrum  
  
  
  

Yrkande  
Ärende 11 
2022-04-26 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ) 
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Detta tyder på att det finns ett behov av att stärka arbetet över hela staden. Det 
finns därför ett behov av till exempel att socialnämnderna stärker arbetet med att 
tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn och säkerställer att det inte 
förekommer obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad gäller 
tillgången till insatser från socialtjänsten. 

När det gäller Mottagning för unga män, MUM bör dialog föras med HSNG om 
att stärka och utveckla mottagningarna.  

Staden behöver kraftsamla för att motverka att destruktiva könsroller reproduceras 
samt synliggöra hur arbetet för jämställdhet kan utvecklas inom olika 
verksamheter. Det är inget som kan vänta. Förslagna åtgärder i motionen bör utgå 
från och vara en del av det arbete som redan pågår i staden. 

Socialnämnden centrum framstår som den rimligaste organisatoriska hemvisten 
för ett samordnat arbete över staden för att utveckla arbetet för män och 
jämställdhet och vi vill därför tillstyrka motionen.  

 



 1 (1) 
   
   

Socialnämnd Centrum  

  

  

Yttrande 

 
2022-04-21 

Socialdemokraterna 

  
 

Yttrande angående motion av Bosse Parbring 
(MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet 
Yttrandet  
Det är givet för oss socialdemokrater att män ska dra sitt strå till stacken när det gäller att 
bidra till ökad jämställdhet i samhället och att mer behöver göras för att så också sker. Vi 
avser hantera motionen med tillhörande remissvar i sin helhet när denna når 
kommunstyrelsen.  
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Svar på remiss angående motion av Bosse 
Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att 
inleda och ansvara för att samordna arbete 
för män och jämställdhet  
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden Centrum avstyrker motionen om att inleda och ansvara för att 
samordna arbete för män och jämställdhet med hänvisning till de synpunkter som 
redovisas i tjänsteutlåtandet. 

2. Socialnämnden Centrum översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har översänt motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson 
(MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, för 
inhämtning av yttrande från socialnämnderna, förskolenämnden, grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden.  

Av motionen framkommer att kommunfullmäktige i Göteborg bör besluta om att göra en 
kraftsamling för män och jämställdhet. Insatserna bör rikta sig till pojkar och män i alla 
åldrar och i olika sammanhang, vilket innebär att flera nämnder och förvaltningar behöver 
involveras i arbetet. Socialnämnden Centrum föreslås få i uppdrag att inleda och 
samordna satsningen tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst 
samt förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens bedömning är att det redan finns ett pågående arbete med majoriteten av 
de insatser som föreslås i motionen. Vissa delar av detta arbete skulle dock kunna öka i 
omfattning. En framtida satsning på våldspreventivt arbete behöver utgå från de 
utvecklingsbehov som är identifierade i stadsledningskontorets nyligen presenterade 
kartläggning av stadens våldspreventiva arbete. Förvaltningen föreslår att motionen 
avstyrks. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Våldsanvändning medför betydande samhällsekonomiska kostnader, både på en 
samhällsnivå samt individnivå. På samhällsnivå handlar det till exempel om kostnader för 
diverse rättsprocesser, stödinsatser, vård och behandling samt sjukskrivningar. 
Konsekvenserna för barn som upplever våld kan vara att de liksom vuxna utvecklar en 
fysisk och psykiska ohälsa till följd av våldsutsattheten. Dessa konsekvenser kan i sin tur 
försvåra möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv. 

Socialförvaltningen Centrum 
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Forskning visar att våldsutsatthet leder till ökad ohälsa hela livet igenom. Våld som sker i 
nära relationer är särskilt skadligt då det sker i ett socialt sammanhang som borde erbjuda 
trygghet och närhet. I betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47) fastlås att ”det finns relativt få utvärderingar av effekterna av förebyggande 
insatser där dessa anges i ekonomiska termer. Bilden är likväl entydig: de initiala 
kostnaderna överskrids, ofta mångfaldigt, av framtida besparingar på kort såväl som lång 
sikt.” Att arbeta våldspreventivt är således en samhällsekonomisk investering som bidrar 
till framtida besparingar. 

I den samlade bild av stadens våldspreventiva arbete avseende våld i nära och 
hedersrelaterat våld som stadsledningskontoret nyligen presenterat för kommunstyrelsen, 
framkommer att den redovisade summan för förebyggande insatser uppskattas till totalt 
20 mnkr, varav 2,6 mnkr finansieras med externa medel. Stadsledningskontoret bedömer 
att det finns ett mörkertal då en del av insatserna utförs av civilsamhället och finansieras 
av EU-bidrag eller andra externa medel, eller i något fall av föreningsbidrag från annan 
nämnd. Detta innebär att kostnaden för insatsen inte syns i budgetarna i stadens 
verksamheter och att det i de flesta fall ligger helt utanför stadens omkostnader. I ärendet 
lyfter stadsledningskontoret fram exempel på behov av resursförstärkning som 
framkommit i dialog med berörda förvaltningar. Beräkning av kostnader för redovisade 
behov bedöms kunna beredas i stadens ordinarie budgetprocess och prioriteras i 
förhållande till övriga behov. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Internationella konventioner, svensk lagstiftning och nationella jämställdhetspolitiken är 
utgångspunkter för stadens arbete och något som vi behöver förhålla oss till. 
Istanbulkonventionen eller Europarådets konvention om avskaffande av våld mot kvinnor 
och våld i hemmet (2011) syftar till att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld 
och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Den slår fast 
att våldsförebyggande arbete är avgörande för att kunna uppnå jämställdhet mellan 
kvinnor och män.  
 
Konventionen om barnets rättigheter - Barnkonventionen (1989) anger att barn har rätt 
till liv, överlevnad och utveckling. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 
2020. 
 
Agenda 2030 har bäring på det våldsförebyggande arbetet. Det gäller exempelvis det 
femte målet om jämställdhet och delmålen om att avskaffa alla former av våld mot alla 
kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, 
sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. Det gäller även delmålet om att 
avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och 
tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor. 
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Enligt regeringen ska jämställdhetspolitiken syfta till att förändra de strukturella och 
ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män som innebär att kvinnor som grupp 
är underordnade män som grupp i samhället. Det övergripande målet för 
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Enligt det sjätte delmålet ska mäns våld mot kvinnor upphöra och särskilt 
fokus är på våldspreventivt arbete. Som en del i arbetet med att uppnå det sjätte 
jämställdhetspolitiska delmålet har en tioårig nationell strategi (2017-2026) för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tagits fram. Regeringen har även lanserat 
ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder (2021-2023) för att uppnå målet att våldet ska 
upphöra. 
 
Förslaget till ny socialtjänstlag - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47), innebär bland annat ett ökat ansvar för socialtjänsten att arbeta 
förebyggande. Förslaget har varit ute på remiss och är under beredning inför 
lagrådsremiss. 
 
För den enskilde innebär våldsutsatthet en kränkning av individens mänskliga rättigheter. 
Våldsutsatthet får direkta effekter på individens hälsa och utsatta kan behöva långsiktigt 
stöd från sociala myndigheter och hälso- och sjukvården inklusive psykiatrin för att 
bearbeta trauman och andra både fysiska och psykiska konsekvenser av våldet. Våldet 
leder i många fall också till ekonomiska konsekvenser, såväl för den enskilde som för 
samhället. Personer som drabbas av våld löper en större risk att behöva ekonomiskt 
bistånd och risken kvarstår många år efter att våldet har upphört. Att upptäcka 
våldsutsatthet och våldsutövande är avgörande för att bryta pågående våld, men än 
viktigare är det att stärka det förebyggande arbetet så att våldet aldrig sker. 

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2022-04-19.  

Bilagor 
1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 

ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet 
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Ärendet  
Socialnämnden Centrum ska ta ställning till motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf 
Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet. Svaret ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 6 maj 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Av motionen framkommer att kommunfullmäktige i Göteborg bör besluta om att göra en 
kraftsamling för män och jämställdhet. Enligt motionen behöver det säkerställas att 
stadens arbete är likvärdigt för alla dess invånare. Insatserna bör rikta sig till pojkar och 
män i alla åldrar och i olika sammanhang, vilket innebär att flera nämnder och 
förvaltningar behöver involveras i arbetet. Enligt motionen föreslås kommunfullmäktige 
besluta att uppdra till socialnämnden Centrum att inleda och ansvara för att samordna 
arbete för män och jämställdhet tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och 
Sydväst samt förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 
Motionärerna föreslår även att förekomna nämnder arbetar med sex särskilda insatser 
(aktiviteter) för att stärka jämställdhetsarbetet. Samtliga socialnämnder berörs av två av 
aktiviteterna och två riktar sig specifikt till socialnämnden Centrum. De övriga två 
aktiviteterna berör enbart förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden 
och hanteras inte i detta tjänsteutlåtande. De föreslagna insatser som berör socialnämnden 
Centrum är: 

• Förskolenämnden och socialnämnderna bör rikta verksamhet till pappor inom 
öppna förskolor och familjecentraler. 

• Socialnämnderna, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst bör stärka arbetet 
med att tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn, samt säkerställa att det 
inte förekommer obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad gäller 
tillgången till insatser från socialtjänsten. 

• Socialnämnden Centrum bör ta fram och sprida utbildningar till stadens personal 
i våldsförebyggande metoder gentemot unga män. 

• Socialnämnden Centrum bör bygga ut verksamheten Mottagning för unga män, 
(MUM), så att fler mottagningar öppnas i Göteborg. 

 
Kommunfullmäktige gav 2021-05-20 § 25 kommunstyrelsen i uppdrag att ge en samlad 
bild av det våldspreventiva arbetet i staden, beskriva hur resurserna fördelas mellan 
förebyggande respektive akuta insatser och komma med förslag på eventuella behov av 
tillskjutande resurser avseende stadens insatser för våldsprevention. Ärendet var uppe i 
kommunstyrelsen 2022-03-22 och det blev bifall till stadsledningskontorets förslag samt 
till två yttranden från M, L, C, KD och D samt från V och MP. Ärendet går nu vidare till 
kommunfullmäktige. 
 
Stadsledningskontorets redovisning innehåller en samlad bild av det våldspreventiva 
arbetet inom de fyra regionala socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd, 
äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen, grundskoleförvaltningen, 
förskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, 
Förvaltnings AB Framtiden samt arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen. 
Stadsledningskontorets utredning visar att det genomförs många olika typer av insatser i 
staden som är både förebyggande och akuta. Majoriteten av de förebyggande insatserna 
rör kompetensutveckling och utbildning, medan närmare hälften av insatserna fördelas 
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mellan brukarinsatser, insatser till medborgare, metodutveckling och insatser inom HR. 
Stadsledningskontoret bedömer att de förvaltningar som till största delen, eller enbart, 
genomför utbildningsinsatser inom området behöver ta nästa steg och omvandla 
kunskapen till insatser som på ett mer direkt sätt når brukarna. Stadsledningskontoret 
bedömer vidare att stadens arbete täcker in de flesta områden, men att arbetet inte är 
likvärdigt och att förvaltningarna bör öka sin samverkan och sprida erfarenheter, insatser 
och metoder som fungerar väl inom staden sinsemellan.  

Förvaltningens bedömning 
Enligt motionen bör socialnämnden Centrum bygga ut verksamheten Mottagningen för 
unga män (MUM), så att fler mottagningar öppnas i Göteborg. Sedan 1 maj 2020 är dock 
Västra Götalandsregionen, Regionhälsan, huvudman för verksamheten och ansvarig 
nämnd är Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg. Göteborgs Stad är med och 
finansierar verksamheten till 25 procent. Mottagningen vänder sig till alla personer i 
åldern 18 till 30 år som identifierar sig som män och det är kostnadsfritt för alla invånare 
i Västra Götalandsregionen (VGR). Under 2021 öppnade tre nya mottagningar i länet i 
Trollhättan, Skövde och Borås. De har även startat online och erbjuder digitala möten. 
Förslaget om att socialnämnden Centrum ska bygga ut verksamheten är således inte 
aktuellt. 
 
Ett annat förslag i motionen är att förskolenämnden och socialnämnderna bör rikta 
verksamhet till pappor inom öppna förskolor och familjecentraler. Vad gäller det 
generella föräldraskapsstödet erbjuder i dagsläget inte socialförvaltningen Centrum något 
specifikt riktat till pappor. På en av familjecentralerna hålls dock pappagrupper (fem 
tillfällen) varje termin, av en pedagog på öppna förskolan i samverkan med en psykolog 
inom mödra-och barnhälsovården, VGR. Samverkan finns med organisationen MÄN och 
hänvisning görs till deras pappagrupper. Materialet ”Tillsammans” för att förtydliga vad 
som händer i parrelationen när man får barn, håller på att implementeras och ses som en 
del av ett jämlikhetsarbete. Förvaltningen genomför också ett kontinuerligt arbete för att 
män i samma utsträckning som kvinnor ska ta del av det som erbjuds alla föräldrar som 
till exempel familjecentralerna, föräldrarådgivning och ABC föräldraskapsstöd. Efter 
pandemin och stadens omorganisation är fokus på att få basverksamheten att fungera. 
Socialnämnden Centrum har således redan återkommande verksamhet riktad till pappor 
på en av familjecentralerna och papporna är även inkluderade i övrigt arbete som sker. 
 
I motionen anges också att de fyra regionala socialnämnderna bör stärka arbetet med att 
tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn, samt säkerställa att det inte förekommer 
obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad gäller tillgången till insatser från 
socialtjänsten. Avdelningen barn och unga i socialförvaltningen Centrum arbetar med 
utredning och beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU) och 
för samtliga insatser som erbjuds eller beslutas finns ett beslut om bistånd. På de 
anmälningar som inkommer om våld inleds alltid utredning. Om det finns flera barn i 
familjen inleds utredning på samtliga barn. Bedömningsverktyget FREDA används på 
indikation om våld. Avdelningen använder LÖSA för att tydliggöra för barnet hur de 
arbetar inom socialtjänsten. Avdelningen har inga indikationer på att det förekommer 
obefogade skillnader mellan olika grupper av barn, vad gäller tillgången till insatser från 
socialtjänsten. Bedömningen av insats utgår från individens behov. 
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Motionärerna föreslår vidare att socialnämnden Centrum tar fram och sprider utbildningar 
till stadens personal i våldsförebyggande metoder gentemot unga män. Av den 
våldspreventiva kartläggning som stadsledningskontoret genomfört, framkommer att det 
inom skolan i samarbete med Organisationen MÄN, finns ett pågående arbete med de två 
våldsförebyggande metoderna Mentors in violence prevention (MVP) och 
Machofabriken. Inom grundskolan arbetas det med Machofabriken i en skola och i 
gymnasieskolan arbetas det med MVP i en skola. I socialförvaltningen Centrum finns ett 
pågående arbete med bland annat Machofabriken riktat till fritidsverksamhet. Insatserna 
riktar sig både till personal och elever. MVP är program för skolan, med mål att stoppa 
och förebygga mäns och killars våld. Elever och skolpersonal övar sig i att ta ansvar för 
varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Programmen arbetar 
utifrån normförändrande perspektiv och har en genusansats. Lokalt sker löpande 
uppföljning i dialog med deltagande skolor. Machofabriken är ett metodmaterial och 
verktyg i arbetet för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus 
på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. Det finns således ett 
pågående arbete i våldsförebyggande metoder i förvaltningen och i staden i stort, men 
dock i ganska begränsad omfattning. Stadsledningskontoret liksom förvaltningen 
bedömer att detta arbete behöver förstärkas och ifall det visar på goda resultat användas 
och implementeras på fler skolor. 
 
Förvaltningens bedömning är att det redan finns ett pågående arbete med majoriteten av 
de insatser som föreslås i motionen. Vissa delar av detta arbete skulle dock kunna öka i 
omfattning. Förslaget om att utöka Mottagningen för unga män är inte genomförbar, då 
kommunen inte längre är huvudman för verksamheten. Detta tillsammans med att 
stadsledningskontoret efter att denna motion skrivits, presenterat resultatet av en 
omfattande kartläggning av stadens våldspreventiva arbete (med fokus på våld i nära 
relationer och hedersvåld), gör att förvaltningen bedömer att motionen bör avslås. En 
framtida satsning på våldspreventivt arbete behöver utgå från det arbete som redan 
bedrivs i staden, samt de utvecklingsbehov som är identifierade i den kartläggning som 
genomförts av stadsledningskontoret. 

Socialförvaltningen Centrum 
 

Michael Ivarson 
Förvaltningsdirektör 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

Remiss Motion av Bosse Parbring (MP) och 
Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara 
för att samordna arbete för män och 
jämställdhet, Dnr 0188/22 
§ 187, N163-0183/22 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har översänt motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf 
Carlsson (MP) för yttrande från socialnämnderna, förskolenämnden, 
grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 

Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Socialnämnd 
Centrum att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet 
tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt 
förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-17. 
Yttrande från Socialdemokraterna daterat 2022-04-21. 
Yttrande från Sverigedemokraterna daterat 2022-04-26. 
 
Notering 
Sverigedemokraterna meddelar att man inte medverka i beslutet med hänvisning 
till eget yttrande för motivering. 
 
Yrkanden 
Joel Abrahamsson (MP) med instämmande av Frida Tånghag (V) yrkar bifall till 
motionens intentioner. 
Johan Fält (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
socialnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
1. Socialnämnd Nordost avstyrker motionens förslag med hänvisning till vad 

som framgår i förvaltningens bedömning. 

Socialnämnd Nordost 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

 

Socialnämnd Nordost 
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2. Socialnämnd Nordost översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

 
Reservation 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
___________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

Dag för justering 
2022-04-28 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sekreterare 
Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 
Johan fält 

 

Justerande 
Frida Tånghag 
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Socialnämnd Nordost  

  

  

Yttrande 

 
2022-04-21 

Socialdemokraterna 

  
 

Yttrande angående motion av Bosse Parbring 
(MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet 

Yttrandet  
Det är givet för oss socialdemokrater att män ska dra sitt strå till stacken när det gäller att 
bidra till ökad jämställdhet i samhället och att mer behöver göras för att så också sker. Vi 
avser hantera motionen med tillhörande remissvar i sin helhet när denna når 
kommunstyrelsen.  
 
 



2022-04-26 

Socialnämnd Nordost 

Socialnämnd Nordost 
Yttrande 
 

Ärende 32 
 
Yttrande avseende motion av Bosse Parbring (Mp) och Ulf Carlsson (Mp) om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet 
 
Yttrandet: 
Sverigedemokraterna avstår i beslut då vi avvaktar ställningstagande fram till det att 
motionen kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.   
 
 
 
Sverigedemokraterna 
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Svar på remiss: motion av Bosse Parbring 
(MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnd Nordost avstyrker motionens förslag med hänvisning till vad som 
framgår i förvaltningens bedömning. 

2. Socialnämnd Nordost översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har översänt motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson 
(MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, för 
inhämtning av yttrande från socialnämnderna, förskolenämnden, grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden. 

Motionen beskriver att en destruktiv mansnorm är ett hot mot män, kvinnor och samhället 
i stort.  Det är därför viktigt att Göteborgs Stad arbetar utifrån strategier för att förändra 
mansnormer som är ett hinder för jämställdhetsarbetet. Vidare skriver motionärerna att 
“Vi tror dessutom att många män vill frigöra sig från begränsande normer och leva ett 
jämställt liv. Att få samhällets stöd i den viljan underlättar sådana processer. Det är 
viktigt att detta stöd är jämställt och likvärdigt för alla.  

Motionen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: Att uppdra till Socialnämnd 
Centrum att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet 
tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt 
förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden.” 

Förvaltningen bedömer motionens intention som god, den lyfter viktiga frågor och 
aktiviteter både på individnivå och samhällsnivå. Förvaltningen önskar dock invänta 
resultatet av den kartläggning av våldspreventivt arbete som genomförts på uppdrag av 
kommunfullmäktige och som kommer att fattas beslut i april 2022. Då kartläggningen 
tagit ett helhetsgrepp för vad staden gör för aktiviteter både på indikerad, selektiv och 
universell nivå så fångar den upp även de behov och insatser som redan görs i stadens 
olika verksamheter i dag. Kartläggningen lyfter bland annat att insatserna ser olika ut i 
staden beroende på de olika behoven i stadsområdena.  

Socialförvaltning Nordost 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-17 
Diarienummer N163-0183/22 
 

Handläggare 
Anna Kihlén, Jenny Helin 
E-post: anna.kihlen@socialnordost.goteborg.se 
jenny.helin@socialnordost.goteborg.se 

  

mailto:anna.kihlen@socialnordost.goteborg.se
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Förvaltning föreslår därför att nämnden avstyrker motionens förslag om att ge 
socialnämnden i centrum uppdrag om att samordna arbetet för män och jämställdhet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Motionen beskriver inte någon ekonomisk analys utifrån förslagen av insatser. En del av 
aktiviteterna bedöms kunna genomföras inom befintlig ram men för att kontinuerligt 
utveckla och bibehålla kompetens bör även hänsyn tas till ekonomiska förutsättningar. 
Förvaltningen anser att förslagen i motionen hade behövt ta höjd för en ökad ekonomisk 
belastning för socialnämnderna som i dagsläget är i behov av statliga bidrag för mycket 
av det förebyggande arbete som görs. Ett behov av att få en långsiktig och strategisk plan 
för hur socialförvaltningarnas våldspreventiva arbete skulle kunna implementeras och 
säkerställas är önskvärt.  

Utifrån den kartläggning som stadsledningskontoret genomfört på uppdrag av 
kommunstyrelsen under 2021/2022 (diarienummer: 0534/21), Redovisning av uppdrag 
att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet i staden, framkommer just detta med 
långsiktighet i arbetet med att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 
Att det är en stor skillnad på resurser mellan förebyggande och akuta insatser och att det 
även är stor skillnad mellan olika förvaltningars arbete. Det våldspreventiva arbetet bör 
gå som en röd tråd genom förskola, grundskola, gymnasium men även inkludera arbetet 
med civilsamhälle, föräldrar och idrottsrörelsen och det gör det inte i dagsläget. 
Motionens föreslagna aktiviteter är viktiga men förvaltningen anser inte att de täcker upp 
för detta helhetsperspektiv som staden behöver. Förvaltningen anser att den stora 
kartläggning som gjorts av stadsledningskontoret bör ligga till grund för fortsatt arbete 
med implementering och aktiviteter inom detta viktiga arbete. Att forskning och 
beprövade metoder för våldsprevention bör visa vägen för arbetets utveckling.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
I motionen beskrivs destruktiva mansnormer som ett hot mot både män och kvinnor och 
att framförallt män kan behöva hjälp med att frigöra sig från dessa normer och för att 
kunna leva ett mer jämställt liv. Inom arbetet mot mäns våld mot kvinnor finns erfarenhet 
om att det är svårt att nå män för förändringsarbete och att män generellt har svårt för att 
söka hjälp utifrån våldsproblematik. Dessa destruktiva normer bidrar tyvärr även til 
svårigheter att nå män även i det förebyggande och främjande arbetet. I områden som 
Nordost där det förekommer att våld normaliseras och glorifieras blir det än svårare att nå 
de män och unga killar som verkligen skulle behöva nås. Därför ser förvaltningen behov 
av att kunskap och genusförändrande insatser sker i befintliga verksamheter som når unga 
killar och män så som grundskolan, gymnasieskolan, idrottssammanhang, 
arbetsmarknadsenheter och befintliga föräldrakurser för att nämna några. Det är också av 
vikt att insatserna har en genusförändrande ansats och att de görs i ett långsiktigt 
perspektiv.  

I motionen föreslås socialnämnderna stärka arbetet med att tidigt upptäcka och ge stöd till 
våldsutsatta barn, samt säkerställa att det inte förekommer obefogade skillnader mellan 
olika grupper av barn vad gäller tillgången till insatser från socialtjänsten. Utvecklingen 
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av detta arbete pågår utifrån den handlingsplan socialnämnd Nordost antagit för 2021-
2023. Bland annat genom utveckling av kartläggning och analys, samtal om våld och 
kompetenshöjande aktiviteter. Se Styrande dokument - Göteborgs Stads intranät 
(goteborg.se).  
 

Samråd 
Ärendet har skickats för information till ungdomsråden i samband med Östra Göteborgs 
ungdomsrådsmöte den 19 april samt Angereds ungdomsrådsmöte den 19 april 2022. 

Samverkan 
Information har getts i förvaltningens samverkansgrupp den 19 april 2022. 

Bilagor 
1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 

ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, Dnr 0188/22. 

  

https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/styrandedokument/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijZwMAi2cDB0N_C3dDQw8nfxDXTzdTY0MAkz0w_EqcDfUjyJGvwEKcDRwCjJyMjYwcPc3Ikc_sknE6cejIAq_8ZFA_eYI_QZmXuZA_c5Bboam_sYGIcb6wfqRTvqRaSauBb7l-gW5oaGhEVXBAJW6rHY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_2B0Q8B1A006J70IBCRF15O30T3=CZ6_2B0Q8B1A0O9G00IBOUDIG520P4=MKf4EpMw=GC=/
https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/styrandedokument/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijZwMAi2cDB0N_C3dDQw8nfxDXTzdTY0MAkz0w_EqcDfUjyJGvwEKcDRwCjJyMjYwcPc3Ikc_sknE6cejIAq_8ZFA_eYI_QZmXuZA_c5Bboam_sYGIcb6wfqRTvqRaSauBb7l-gW5oaGhEVXBAJW6rHY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_2B0Q8B1A006J70IBCRF15O30T3=CZ6_2B0Q8B1A0O9G00IBOUDIG520P4=MKf4EpMw=GC=/
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Ärendet  
Socialnämnden Nordost ska ta ställning till motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf 
Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet. Svaret ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 6 maj 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I motionen beskrivs att en destruktiv mansnorm är ett hot mot män, kvinnor och 
samhället i stort.  Det är därför viktigt att Göteborgs Stad arbetar utifrån strategier för att 
förändra mansnormer som är ett hinder för jämställdhetsarbetet. Vidare skriver 
motionärarena att “Vi tror dessutom att många män vill frigöra sig från begränsande 
normer och leva ett jämställt liv. Att få samhällets stöd i den viljan underlättar sådana 
processer. Det är viktigt att detta stöd är jämställt och likvärdigt för alla. 
Kommunfullmäktige föreslås att besluta: Att uppdra till socialnämnd Centrum att inleda 
och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet tillsammans med 
socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden.” 

Motionärerna föreslår även att förekomna nämnder arbetar med sex särskilda insatser, för 
att stärka jämställdhetsarbetet, där två av insatserna riktar sig specifikt till 
socialnämnderna.  

• Förskolenämnden och Socialnämnderna bör rikta verksamhet till pappor 
inom öppna förskolor och familjecentraler. 

• Socialnämnderna, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst bör stärka arbetet 
med att tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn, samt säkerställa att 
det inte förekommer obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad 
gäller tillgången till insatser från socialtjänsten. 

 
 

Tidigare och pågående arbete i Nordost 

Det finns flera pågående aktiviteter och samarbeten inom och utanför stadsområdet men 
förvaltningen behöver fortsatt utveckla arbetet och öka samverkan med civilsamhället för 
att kunna nå ut fler personer som annars är svåra att nå. 

Idag finns pappagrupper i Bergsjön i samverkan mellan föreningen 
”Läxhjälpen/pappasamverkan” och Resursenheten 1. De erbjuder ABC-kurs (Alla barn i 
centrum) och föreläsning kring barn med autism och ADHD.  

På familjecentralerna finns i dagsläget inga pappagrupper. Familjecentralerna håller just 
på att öppna upp för fler gruppverksamheter utifrån pandemin, men har också valt att 
erbjuda alla grupper till alla föräldrar. Det finns flera skäl till detta, men ett är att 
föräldrapar ska kunna komma tillsammans. Generellt kommer fler kvinnor, men 
regelbundet besöker även män verksamheten. I familjecentralerna pratar man dessutom 
mycket om att möta föräldrar/medföräldrar som föräldrar och inte som mammor och 
pappor. På vissa av våra öppna förskolor finns det en högre andel deltagande pappor. Det 
är viktigt också viktigt att tänka på att när verksamheterna återöppnar och försöker 
komma tillbaka till det läge som var i innan pandemin. Flera verksamheter har krävt att 
endast en förälder får komma med barnet och då har papporna hamnat mer i skymundan. 
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I nordost finns även utökade hembesöken som görs på familjecentralerna i Lövgärdet, 
Hjällbo och Angered centrum. Sex hembesök genomförs under barnets första 15 månader 
– första barnet/första barnet i Sverige. Där träffar tillsammans socionom och BHV-
sköterska ofta båda föräldrarna och där lyfts fram bådas betydelse för barnet. 
Verksamhetens medarbetare pratar med föräldrarna också om relationerna inom familjen, 
de känslomässiga utmaningarna det innebär att bli förälder, stress och lyfter frågan om 
våld i nära relation.  

Socialförvaltning Nordost arbetar sedan två år tillbaka utifrån en kommun fri från våld 
konceptet. Målet med satsningen är “Varje person som växer upp och verkar i Nordost 
ska mötas av samma budskap om nolltolerans mot våld. Vi verkar för att alla former av 
våld skall minska.” Nordost fritt från våld arbetar utifrån WHO:s tre förändrings 
principer: 

• Medvetenheten/kunskapen om sambandet mellan lindrigt och grovt våld ska öka.  
• Medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld ska öka.  
• Medvetenheten om hur vi alla kan vara aktiva åskådare som kan ingripa mot våld 

ska öka.   

Nordost fritt från våld arbetar utifrån fyra fokusområden som möjliggör att sprida 
kunskap om våld i många olika sammanhang. För att få ett enhetligt och samlat budskap 
om våld.  

1 Skola, fält & fritid,  

2 Ungas delaktighet,  

3 Föreningar, föräldrar och invånare 

4 Brottsförebyggande - bostadsbolag, polis och trygg i 

 

I Nordost fritt från våld skall vi arbeta mot mäns våld mot kvinnor, såväl fysiskt, som 
psykiskt och sexualiserat våld. Arbetet omfattar våld som utövas i en partnerrelation, våld 
som utövas i ett sammanhang av hedersrelaterat förtryck, våld i form av könsstympning 
eller i form av försummelse inom en omsorgsrelation. Arbetet omfattar personer som 
utsätts för eller utövar våld i en nära relation och barn som upplever våld i en nära 
relation. Arbetet mot våld i nära relationer ska även samordnas med arbetet mot 
genusrelaterat våld på allmänna platser och inom skolan. Det innebär att planen 
inkluderar ett arbete mot sexistiska och nedvärderande attityder och beteenden, homofobi 
och hatbrott mot HBTQ-personer samt sexualiserat våld utanför nära relationer. 

Utifrån den andra förändringprincipen har en del arbete gjorts för att specifikt arbeta med 
destruktiva maskulinitetsnormer. Exempelvis har förvaltningen innan pandemin utbildat 
samtalsledare i organisationen MÄNs samtalsledarutbildning. Utifrån detta har flera 
killgrupper startat, dock var det svårt att få till mansgrupper eller föräldragrupper utifrån 
pandemin. Nytt försök till detta kommer göras hösten 2022.   

Utbildningar i våldsprevention erbjuds till hela förvaltningens medarbetare, specifik 
satsning har gjorts riktad till fältenheten och fritid och mötesplatser.  
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Nordost fritt från våld har bjudit in till fördjupningsföreläsningar under 2021 och 2022 
med teman som bland annat; unga killar och sexuellt våld med Inti chavez perez, 
Mansboken med Atilla Yoldas och hur du kan vara en aktiv åskådare med organisationen 
MÄN. Detta med syfte att öka kunskap om kopplingen mellan våld och destruktiv 
maskulinitet och hur medarbetare kan arbeta förebyggande genom att lyfta den kunskapen 
och själva vara goda förebilder.  

Nordost fritt från våld når varje år flera låg och mellanstadieelever genom workshopen 
Lite våld gör också ont, där jämställdhet, rättigheter och våld är några av de ämnen som 
lyfts både genom interaktiva föreläsningar och genom interaktiv formteater.  

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer motionens intention som väldigt god, den lyfter viktiga frågor och 
aktiviteter både på individnivå och samhällsnivå. Förvaltningen önskar att invänta 
resultatet av den kartläggning av våldspreventivt arbete som genomförts på uppdrag av 
kommunstyrelsen och som kommer att fattas beslut om under våren 2022. Då 
kartläggningen tagit ett helhetsgrepp för vad staden gör för aktiviteter både på indikerad, 
selektiv och universell nivå så fångar den upp även de behov och insatser som redan görs 
i stadens olika verksamheter i dag. Förvaltningen anser att arbetet med män och 
jämställdhet dessutom behöver ingå i ett större och långsiktigt arbete med ett 
helhetsgrepp kring våldsprevention och brottsförebyggande ansats. Därav vill 
förvaltningen avvakta med att anta enskilda aktiviteter så som föreslås i motionen. 
Förvaltningen föreslår således att nämnden avstyrker motionen. 

 

Socialförvaltning Nordost 
 
 

 

Gitte Caous 
Förvaltningsdirektör 

 

Ing-Marie Larsson 
Avdelningschef stadsområde välfärd och fritid 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

Svar på remiss - Motion av Bosse Parbring 
(MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet 
§ 122, N165-0108/22 
Beslut 

1. Socialnämnden Sydväst avstyrker motion om att inleda och ansvara för att 
samordna arbete för män och jämställdhet med hänvisning till de synpunkter 
som redovisas i tjänsteutlåtandet.  

2. Socialnämnden Sydväst översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningskontoret har översänt motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson 
(MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, för 
inhämtning av yttrande från socialnämnderna, förskolenämnden, grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden.   

Av motionen framkommer att kommunfullmäktige i Göteborg bör besluta om att göra en 
kraftsamling för män och jämställdhet. Insatserna bör rikta sig till pojkar och män i alla 
åldrar och i olika sammanhang, vilket innebär att flera nämnder och förvaltningar behöver 
involveras i arbetet. Socialnämnden Centrum föreslås få i uppdrag att inleda och 
samordna satsningen tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst 
samt förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden.  

Förvaltningens bedömning är att det redan finns ett pågående arbete med majoriteten av 
de insatser som föreslås i motionen. Vissa delar av detta arbete skulle dock kunna öka i 
omfattning. En framtida satsning på våldspreventivt arbete behöver utgå från de 
utvecklingsbehov som är identifierade i stadsledningskontorets nyligen presenterade 
kartläggning av stadens våldspreventiva arbete. Förvaltningen föreslår att motionen 
avstyrks. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 april 2022. 

Yrkanden 
Elias Ytterbrink (MP) och Christian Larsson (V) yrkar på att nämnden ska tillstyrka 
motionen.  

Ordförande Lena Olinder (M), å Alliansens vägnar, samt Kjell Larsson (D) och Christian 
Abrahamsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande, det vill säga att 
nämnden ska avstyrka motionen.  

Socialnämnd Sydväst 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-27 

 

 

Socialnämnd Sydväst 
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Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att det egna förslaget bifallits.  

Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 
2022-04-27 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Niklas Hall 

 

 

Ordförande 
Lena Lindström Olinder (M) 

 

Justerande 
Christian Larsson (V) 
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Svar på remiss - Motion av Bosse Parbring 
(MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet  
Förslag till beslut 
I socialnämnd Sydväst 

1. Socialnämnden Sydväst avstyrker motion om att inleda och ansvara för att 
samordna arbete för män och jämställdhet med hänvisning till de synpunkter 
som redovisas i tjänsteutlåtandet.  

2. Socialnämnden Sydväst översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  

3. Socialnämnd Sydväst förklarar paragrafen för omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har översänt motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson 
(MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, för 
inhämtning av yttrande från socialnämnderna, förskolenämnden, grundskolenämnden och 
utbildningsnämnden.   

Av motionen framkommer att kommunfullmäktige i Göteborg bör besluta om att göra en 
kraftsamling för män och jämställdhet. Insatserna bör rikta sig till pojkar och män i alla 
åldrar och i olika sammanhang, vilket innebär att flera nämnder och förvaltningar behöver 
involveras i arbetet. Socialnämnden Centrum föreslås få i uppdrag att inleda och 
samordna satsningen tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst 
samt förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden.  

Förvaltningens bedömning är att det redan finns ett pågående arbete med majoriteten av 
de insatser som föreslås i motionen. Vissa delar av detta arbete skulle dock kunna öka i 
omfattning. En framtida satsning på våldspreventivt arbete behöver utgå från de 
utvecklingsbehov som är identifierade i stadsledningskontorets nyligen presenterade 
kartläggning av stadens våldspreventiva arbete. Förvaltningen föreslår att motionen 
avstyrks. 

Socialförvaltning Sydväst 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-13 
Diarienummer N165-0108/22 
 

Handläggare 
Robin Akbas, Theresa Härsjö 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: jorgen.larzon@socialsydvast.goteborg.se 
E-post: asa.eteus@socialsydvast.goteborg.se 
 

mailto:jorgen.larzon@socialsydvast.goteborg.se
mailto:asa.eteus@socialsydvast.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Våldsanvändning medför betydande samhällsekonomiska kostnader, både på en 
samhällsnivå samt individnivå. På samhällsnivå handlar det till exempel om kostnader för 
diverse rättsprocesser, stödinsatser, vård och behandling samt sjukskrivningar. 
Konsekvenserna för barn som upplever våld kan vara att de liksom vuxna utvecklar en 
fysisk och psykiska ohälsa till följd av våldsutsattheten. Dessa konsekvenser kan i sin tur 
försvåra möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv. 
Forskning visar att våldsutsatthet leder till ökad ohälsa hela livet igenom. Våld som sker i 
nära relationer är särskilt skadligt då det sker i ett socialt sammanhang som borde erbjuda 
trygghet och närhet. I betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47) fastlås att ”det finns relativt få utvärderingar av effekterna av förebyggande 
insatser där dessa anges i ekonomiska termer. Bilden är likväl entydig: de initiala 
kostnaderna överskrids, ofta mångfaldigt, av framtida besparingar på kort såväl som lång 
sikt.” Att arbeta våldspreventivt är således en samhällsekonomisk investering som bidrar 
till framtida besparingar.  

I den samlade bild av stadens våldspreventiva arbete avseende våld i nära och 
hedersrelaterat våld som stadsledningskontoret nyligen presenterat för kommunstyrelsen, 
framkommer att den redovisade summan för förebyggande insatser uppskattas till totalt 
20 mnkr, varav 2,6 mnkr finansieras med externa medel. Stadsledningskontoret bedömer 
att det finns ett mörkertal då en del av insatserna utförs av civilsamhället och finansieras 
av EU-bidrag eller andra externa medel, eller i något fall av föreningsbidrag från annan 
nämnd. Detta innebär att kostnaden för insatsen inte syns i budgetarna i stadens 
verksamheter och att det i de flesta fall ligger helt utanför stadens omkostnader. I ärendet 
lyfter stadsledningskontoret fram exempel på behov av resursförstärkning som 
framkommit i dialog med berörda förvaltningar. Beräkning av kostnader för redovisade 
behov bedöms kunna beredas i stadens ordinarie budgetprocess och prioriteras i 
förhållande till övriga behov. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Internationella konventioner, svensk lagstiftning och nationella jämställdhetspolitiken är 
utgångspunkter för stadens arbete och något som vi behöver förhålla oss till. 
Istanbulkonventionen eller Europarådets konvention om avskaffande av våld mot kvinnor 
och våld i hemmet (2011) syftar till att skydda kvinnor och flickor mot alla former av 
våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Den 
slår fast att våldsförebyggande arbete är avgörande för att kunna uppnå jämställdhet 
mellan kvinnor och män.   

Konventionen om barnets rättigheter - Barnkonventionen (1989) anger att barn har rätt till 
liv, överlevnad och utveckling. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt 
våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 
2020.  

Agenda 2030 har bäring på det våldsförebyggande arbetet. Det gäller exempelvis det 
femte målet om jämställdhet och delmålen om att avskaffa alla former av våld mot alla 
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kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, 
sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. Det gäller även delmålet om att 
avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och 
tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor.  

Enligt regeringen ska jämställdhetspolitiken syfta till att förändra de strukturella och 
ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män som innebär att kvinnor som grupp 
är underordnade män som grupp i samhället. Det övergripande målet för 
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Enligt det sjätte delmålet ska mäns våld mot kvinnor upphöra och särskilt 
fokus är på våldspreventivt arbete. Som en del i arbetet med att uppnå det sjätte 
jämställdhetspolitiska delmålet har en tioårig nationell strategi (2017-2026) för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, tagits fram. Regeringen har även lanserat 
ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder (2021-2023) för att uppnå målet att våldet ska 
upphöra.  

Förslaget till ny socialtjänstlag - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47), innebär bland annat ett ökat ansvar för socialtjänsten att arbeta 
förebyggande. Förslaget har varit ute på remiss och är under beredning inför 
lagrådsremiss.  

För den enskilde innebär våldsutsatthet en kränkning av individens mänskliga rättigheter. 
Våldsutsatthet får direkta effekter på individens hälsa och utsatta kan behöva långsiktigt 
stöd från sociala myndigheter och hälso- och sjukvården inklusive psykiatrin för att 
bearbeta trauman och andra både fysiska och psykiska konsekvenser av våldet. Våldet 
leder i många fall också till ekonomiska konsekvenser, såväl för den enskilde som för 
samhället. Personer som drabbas av våld löper en större risk att behöva ekonomiskt 
bistånd och risken kvarstår många år efter att våldet har upphört. Att upptäcka 
våldsutsatthet och våldsutövande är avgörande för att bryta pågående våld, men än 
viktigare är det att stärka det förebyggande arbetet så att våldet aldrig sker. 

Samverkan 

Information ges på förvaltningens samverkansgrupp FSG den 20 april 2022  

Bilagor 
1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda 

och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet  
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Ärendet 
Socialnämnden Sydväst ska ta ställning till motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf 
Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 maj 2022.  

Kommunfullmäktige föreslås i motionen besluta att uppdra till socialnämnd Centrum att 
inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet tillsammans med 
socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt Förekolnämnden, 
Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Av motionen framkommer att kommunfullmäktige i Göteborg bör besluta om att göra en 
kraftsamling för män och jämställdhet. Enligt motionen behöver det säkerställas att 
stadens arbete är likvärdigt för alla dess invånare. Insatserna bör rikta sig till pojkar och 
män i alla åldrar och i olika sammanhang, vilket innebär att flera nämnder och 
förvaltningar behöver involveras i arbetet. Enligt motionen föreslås kommunfullmäktige 
besluta att uppdra till socialnämnden Centrum att inleda och ansvara för att samordna 
arbete för män och jämställdhet tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och 
Sydväst samt förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 
Motionärerna föreslår även att förekomna nämnder arbetar med sex särskilda insatser 
(aktiviteter) för att stärka jämställdhetsarbetet. Samtliga socialnämnder berörs av två av 
aktiviteterna och två riktar sig specifikt till socialnämnden Centrum. De övriga två 
aktiviteterna berör enbart förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden 
och hanteras inte i detta tjänsteutlåtande. De föreslagna insatser som berör 
socialnämnderna är:  

• Förskolenämnden och socialnämnderna bör rikta verksamhet till pappor inom 
öppna förskolor och familjecentraler.  

• Socialnämnderna, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst bör stärka arbetet 
med att tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn, samt säkerställa att det 
inte förekommer obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad gäller 
tillgången till insatser från socialtjänsten.  

• Socialnämnden Centrum bör ta fram och sprida utbildningar till stadens personal 
i våldsförebyggande metoder gentemot unga män.  

• Socialnämnden Centrum bör bygga ut verksamheten Mottagning för unga män, 
(MUM), så att fler mottagningar öppnas i Göteborg.  

Kommunfullmäktige gav den 20 maj 2021 § 25 kommunstyrelsen i uppdrag att ge en 
samlad bild av det våldspreventiva arbetet i staden, beskriva hur resurserna fördelas 
mellan förebyggande respektive akuta insatser och komma med förslag på eventuella 
behov av tillskjutande resurser avseende stadens insatser för våldsprevention. Ärendet var 
uppe i kommunstyrelsen den 22 mars 2022 och det blev bifall till stadsledningskontorets 
förslag samt till två yttranden från M, L, C, KD och D samt från V och MP. Ärendet går 
nu vidare till kommunfullmäktige.  

Stadsledningskontorets redovisning innehåller en samlad bild av det våldspreventiva 
arbetet inom de fyra regionala socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd, 
äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen, grundskoleförvaltningen, 
förskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, 
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Förvaltnings AB Framtiden samt arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen. 
Stadsledningskontorets utredning visar att det genomförs många olika typer av insatser i 
staden som är både förebyggande och akuta. Majoriteten av de förebyggande insatserna 
rör kompetensutveckling och utbildning, medan närmare hälften av insatserna fördelas 
mellan brukarinsatser, insatser till medborgare, metodutveckling och insatser inom HR. 
Stadsledningskontoret bedömer att de förvaltningar som till största delen, eller enbart, 
genomför utbildningsinsatser inom området behöver ta nästa steg och omvandla 
kunskapen till insatser som på ett mer direkt sätt når brukarna. Stadsledningskontoret 
bedömer vidare att stadens arbete täcker in de flesta områden, men att arbetet inte är 
likvärdigt och att förvaltningarna bör öka sin samverkan och sprida erfarenheter, insatser 
och metoder som fungerar väl inom staden sinsemellan.   

Förvaltningens bedömning 
Enligt motionen bör socialnämnden Centrum bygga ut verksamheten Mottagningen för 
unga män (MUM), så att fler mottagningar öppnas i Göteborg. Sedan 1 maj 2020 är dock 
Västra Götalandsregionen, Regionhälsan, huvudman för verksamheten och ansvarig 
nämnd är Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg. Göteborgs Stad är med och 
finansierar verksamheten till 25 procent. Mottagningen vänder sig till alla personer i 
åldern 18 till 30 år som identifierar sig som män och det är kostnadsfritt för alla invånare 
i Västra Götalandsregionen (VGR). Under 2021 öppnade tre nya mottagningar i länet i 
Trollhättan, Skövde och Borås. De har även startat online och erbjuder digitala möten. 
Förslaget om att socialnämnden Centrum ska bygga ut verksamheten är således inte 
aktuellt.  

Ett annat förslag i motionen är att förskolenämnden och socialnämnderna bör rikta 
verksamhet till pappor inom öppna förskolor och familjecentraler. Förvaltningen har 
identifierat utmaningen i att nå pappor inom öppna förskolan och Familjecentralen. Sedan 
maj 2021 arbetar Stadsmissionen i Tynnered med projektet ’Pappor och deras barn’. 
Syftet är att förbättra livsvillkoren för barn genom att stärka relationen mellan pappor och 
deras barn och det riktas i första hand till utlandsfödda och nyanlända pappor.  

Vad gäller det generella föräldraskapsstödet erbjuder i dagsläget inte socialförvaltningen 
Sydväst något specifikt riktat till pappor. Förvaltningen arbetar dock för att män i samma 
utsträckning som kvinnor ska ta del av det som erbjuds alla föräldrar som till exempel 
familjecentralerna, föräldrarådgivning och ABC föräldraskapsstöd. Efter pandemin och 
stadens omorganisation är fokus på att få basverksamheten att fungera.   

I motionen anges också att de fyra regionala socialnämnderna bör stärka arbetet med att 
tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn, samt säkerställa att det inte förekommer 
obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad gäller tillgången till insatser från 
socialtjänsten. Avdelningen barn och unga i socialförvaltningen Sydväst arbetar med 
utredning och beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU) och 
för samtliga insatser som erbjuds eller beslutas finns ett beslut om bistånd. På de 
anmälningar som inkommer om våld inleds alltid utredning. Om det finns flera barn i 
familjen inleds utredning på samtliga barn. Bedömningsverktyget FREDA används. 
Avdelningen använder LÖSA för att tydliggöra för barnet hur de arbetar inom 
socialtjänsten. Avdelningen har inga indikationer på att det förekommer obefogade 
skillnader mellan olika grupper av barn, vad gäller tillgången till insatser från 
socialtjänsten. Bedömningen av insats utgår från individens behov.  
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Avdelning vuxen och Försörjningsstöd arbetar också utifrån FREDA. Avdelningen är 
uppmärksam på barnens situation både inom vuxen och inom försörjningsstöd. 
Avdelningen arbetar med utredning och beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om vård av missbrukare (LVM) och för samtliga insatser som erbjuds eller beslutas finns 
ett beslut om bistånd. På de anmälningar som inkommer om våld inleds alltid utredning. 
Om det finns barn i familjen skickas en anmälan till Barn och Unga, där behov 
uppmärksammats. Avdelningen har inga indikationer på att det förekommer obefogade 
skillnader mellan olika grupper av barn eller vuxna, vad gäller tillgången till insatser från 
socialtjänsten  

Motionärerna föreslår vidare att socialnämnden Centrum tar fram och sprider utbildningar 
till stadens personal i våldsförebyggande metoder gentemot unga män. Av den 
våldspreventiva kartläggning som stadsledningskontoret genomfört, framkommer att det 
inom skolan i samarbete med Organisationen MÄN, finns ett pågående arbete med de två 
våldsförebyggande metoderna Mentors in violence prevention (MVP) och 
Machofabriken. Inom grundskolan arbetas det med Machofabriken i en skola och i 
gymnasieskolan arbetas det med MVP i en skola.  I socialförvaltningen Sydväst finns ett 
pågående arbete med bland annat Machofabriken riktat till fritidsverksamhet. MVP är 
program för skolan, med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och 
skolpersonal övar sig i att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld 
och kränkningar. Programmen arbetar utifrån normförändrande perspektiv och har en 
genusansats. Lokalt sker löpande uppföljning i dialog med deltagande skolor. 
Machofabriken är ett metodmaterial och verktyg i arbetet för ökad jämställdhet och för 
förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan 
ifrågasättas och förändras.   

Det finns således ett pågående arbete i våldsförebyggande metoder i staden, men dock i 
ganska begränsad omfattning. Stadsledningskontoret liksom förvaltningen bedömer att 
detta arbete behöver förstärkas och ifall det visar på goda resultat användas och 
implementeras på fler skolor.  

Genom olika kampanjer riktade till barn, vuxna och unga uppmärksammas också våld 
och destruktiva könsnormer. Varje år uppmärksammas t.ex. mäns våld mot kvinnor den 
25 november genom olika aktiviteter under Orange Day och på våren genomförs 
kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt.  

Förvaltningens arbete utgår också från det politiska uppdraget ‘Socialnämnderna får i 
uppdrag att fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, både det 
våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare.’  Detta 
uppdrag omhändertas genom att förvaltningen fortsätter arbeta med kontinuerlig 
kompetensutveckling, utvecklar den interna samordningen, stärker våldspreventiva 
insatser samt utvecklar arbetet med utövare. Detta pågår parallellt och det våldspreventiva 
arbetet utvecklas kontinuerligt inom bland annat fritidsverksamheten och med en 
genusförändrande ansats.  Exempelvis har förvaltningen innan pandemin utbildats av 
organisationen MÄN. I den kommande planen för arbetet mot våld i nära relation har mål 
2 fokus på våldsutsatta barn och vikten av tidig upptäckt. Arbetet kan stärkas ytterligare 
och förvaltningen ser därför att även det kan bli omhändertaget med stöd av den planen.      

Förvaltningen bedömer motionens intention som väldigt god, den lyfter viktiga frågor och 
aktiviteter både på individnivå och samhällsnivå. Förvaltningen bedömer dock också att 



 

Göteborgs Stad Socialförvaltning Sydväst, tjänsteutlåtande 7 (7) 

det redan finns ett pågående arbete med majoriteten av de insatser som föreslås i 
motionen. Vissa delar av detta arbete skulle dock kunna öka i omfattning.   

Förslaget om att utöka Mottagningen för unga män är inte genomförbar, då kommunen 
inte längre är huvudman för verksamheten. Detta tillsammans med att det redan finns ett 
politiskt uppdrag med likande intentioner, program och planer som omfattar motionens 
intentioner och att stadsledningskontoret efter att denna motion skrivits, presenterat 
resultatet av en omfattande kartläggning av stadens våldspreventiva arbete (med fokus på 
våld i nära relationer och hedersvåld), gör att förvaltningen bedömer att motionen bör 
avslås. En framtida satsning på våldspreventivt arbete behöver utgå från det arbete som 
redan bedrivs i staden, samt de utvecklingsbehov som är identifierade i den kartläggning 
som genomförts av stadsledningskontoret. 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Jörgen Larzon 

Avdelningschef 

 

Åsa Etéus 

Avdelningschef 

 

 

Annika Ljungh 

Förvaltningsdirektör 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

 

§124 N166-0130/22 
Svar på remiss angående motion om att inleda och ansvara 
för att samordna arbete för män och jämställdhet, SLK dnr 
0188/22 

Beslut 
1. Socialnämnd Hisingen avstyrker förslaget om att inleda och ansvara för att 

samordna arbete för män och jämställdhet med hänvisning till de synpunkter som 
redovisas i tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens yttrande till 
kommunstyrelsen. 

2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Ärende 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till Socialnämnd Centrum att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet tillsammans med 
socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt Förekolnämnden, 
Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden.  

Socialnämnd Hisingen ska yttra sig över motionen och ta ställning till om nämnden 
tillstryker, avstyrker eller inte tar ställning till förslagen. Nämnden ska avge sitt svar 
senast den 6 maj 2022 till Stadsledningskontoret. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-14 
2. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara 

för att samordna arbete för män och jämställdhet 
3. Bilaga 1 Kartläggning av utbildningssatsningar på Hisingen utifrån våld 
4. Yrkande MP och V, daterat 2022-04-26 

Yrkanden 
Sophia Nilsson (MP) yrkar bifall till yrkandet från MP och V. 

Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Salam Kaskas (S) yrkar bifall till yrkandet från MP och V. 

 

Socialnämnd Hisingen 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: <! sammanträdesdatum> 

 

Socialnämnd Hisingen 
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Propositionsordning 
Ordförande Simona Mohamsson (L) ställer proposition på förvaltningens förslag mot 
yrkandet från MP och V och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Omröstning begärs.  

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till förvaltningens förslag och Nej för bifall 
till yrkandet från MP och V. 

Åke Björk (M), Peter Svanberg (D), Rickard Eriksson (M), Kristina Carlsson (D), Håkan 
Lösnitz (SD) och Simona Mohamsson (L) röstar Ja.  

Salam Kaskas (S), Jonas Nilsson (V), Sophia Nilsson (MP), Gladys Velarde Fernandez 
(S) och Marie Brynolfsson (V) röstar Nej.  

Socialnämnd Hisingen beslutar med 6 röster Ja mot 5 röster Nej att bifalla förvaltningens 
förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen, SLK dnr 0188/22 

 

Dag för justering 
2022-04-26 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Tea Aracic 

 

 

Ordförande 
Simona Mohamsson (L) 

 

Justerande 
Marie Brynolfsson (V) 
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Svar på remiss angående motion om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet, SLK dnr 0188/22  
Förslag till beslut 

1. Socialnämnd Hisingen avstyrker förslaget om att inleda och ansvara för att 
samordna arbete för män och jämställdhet med hänvisning till de synpunkter som 
redovisas i tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens yttrande till 
kommunstyrelsen. 

2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Till stor del är jämställdhetspolitiken inriktad på att kvinnors 
makt ska öka eftersom vi lever i ett samhälle där fler män än kvinnor innehar 
maktpositioner, där män i genomsnitt tjänar 1,6 miljoner kronor mer än kvinnor under en 
livstid och, inte minst, där kvinnor drabbas av mäns våld mot kvinnor. 

Mannen är norm och kvinnor måste förhålla sig till mansnormen samtidigt som det kan 
konstateras att män drabbas negativ av den rådande mansnormen. En destruktiv 
mansnorm är ett hot mot män, kvinnor och samhället i stort. Det är därför viktigt att 
Göteborgs Stad arbetar utifrån strategier för att förändra mansnormer som är ett hinder för 
jämställdhetsarbetet. Det är viktigt att stödet är jämställt och likvärdigt för alla. 

Motionärerna vill därför att kommunfullmäktige i Göteborg beslutar om en kraftsamling 
för män och jämställdhet och för att säkerställa att stadens arbete är likvärdigt för alla 
stadens invånare. Det behövs ett helhetsgrepp och en mängd olika satsningar och insatser 
behöver göras. Insatserna bör rikta sig till pojkar och män i alla åldrar och i olika 
sammanhang, vilket innebär att flera nämnder och förvaltningar behöver involveras i 
arbetet. 

Socialförvaltningen Hisingen har redan ett pågående jämställdhetsarbete som riktar sig 
till både män och kvinnor, pojkar som flickor. Socialförvaltningen Hisingen arbetar också 
sedan tidigare utifrån ett normkritiskt förhållningssätt och bland annat finns det 
verksamheter som är HBTQ-certifierade. 

Socialförvaltningen Hisingen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-14 
Diarienummer N166-0130/22 
 

Handläggare 
Alex Hirschi, Anette Hall,  
Anni Rydberg, Karita Saapunki Björk 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se  
karita.saapunki.bjork@socialhisingen.goteborg.se  
anette.hall@socialhisingen.goteborg.se  
anni.rydberg@socialhisingen.goteborg.se  

mailto:alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se
mailto:karita.saapunki.bjork@socialhisingen.goteborg.se
mailto:anette.hall@socialhisingen.goteborg.se
mailto:anni.rydberg@socialhisingen.goteborg.se
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Då det inom vissa grupper av invånare finns en myndighetsrädsla där svårare problematik 
hanteras inom familjen, ser förvaltningen utmaningar i arbetet med att nå alla invånare på 
Hisingen som är i behov av förvaltningens stöd.  

Socialförvaltningen Hisingen ställer sig positiv till delar till förslagen i motionen men ser 
svårigheter med en centralisering av samordningsuppdraget. Huvudansvaret för MUM-
mottagningarna ligger inom Hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. Mycket av det arbete 
som motionen lyfter upp utförs redan inom Socialförvaltningen Hisingen. Förslagen i 
motionen avstyrks därför. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget i motionen kan innebära att en investering i ett tidigt skede resulterar i färre 
myndighetskontakter längre fram. I vilken omfattning går idag inte att bedöma. 

Det kan tillkomma kostnader utifrån utbildningssatsningar. 

Mottagningen för unga män (MUM) tillhör Västra Götalandsregionen och bör inte 
innebära någon kostnad för Socialförvaltningen Hisingen om det sker en utökning.  

Det är svårt att göra en bedömning utifrån den ekonomiska dimensionen men stora delar 
av det arbete som utförs idag är tidsbegränsade satsningar utifrån statliga medel för 
utsatta områden och arbetet med våld i nära. För att kunna bedriva ett långsiktigt arbete 
görs bedömningen att medel för insatserna skulle behöva ingå i den ordinarie budgeten. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Förenta nationernas (FN) deklaration av mänskliga rättigheter uttrycker den gemensamma 
vilja och strävan hos alla FN:s medlemsstater att arbeta för mänskliga rättigheter, rättvisa 
och jämställdhet i alla världens länder. Man har lika rätt att ta del av samhällets insatser 
oavsett härkomst, hudfärg eller nationellt eller etniskt ursprung. 

Det är också enligt artikel 2 i Barnkonventionen alla barns rätt att inte bli diskriminerade 
på grund av kön. 

Förslagen i motionen stämmer också väl överens med kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag och förväntas ha en positiv påverkan på invånarnas sociala relation mellan 
varandra, stadens verksamheter civilsamhällets idéburna aktörer och föreningslivets roll. 

Små barn, föräldrar men även de som får ta del av insatserna senare i livet kommer att 
gynnas av förslaget.  

Kompetenshöjande åtgärder för att öka normmedvetenheten kring destruktiva normer 
kring maskuliniteter och våld för Förskoleförvaltningen, Socialförvaltningen samt Idrotts- 
och Föreningsförvaltningen behövs. Att inkludera en genusförändrande ansats så att 
normer kring maskulinitet och våld utmanas i likabehandlingsarbetet och det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet inom Förskoleförvaltningen, 
Socialförvaltningen samt Idrotts- och Föreningsförvaltningen åligger förvaltningarna att 
göra utifrån Göteborgsstads plan för Jämställdhet 2019–2023. 
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Stärkt samverkan och samsyn om hur destruktiva normer och våld ska motverkas och hur 
det förebyggande arbetet ska bedrivas mellan olika kommunala insatser och med 
polismyndigheten och det civila samhällets aktörer som når inblandade målgrupper 
förväntas bidra positivt till arbetet för män och jämställdhet. 

Motionens förslag på åtgärder behöver börja redan med Hembesöksprogrammet som idag 
endast finns i Norra Biskopsgården. Försök att skapa ett Hembesöksprogram som även 
når Södra Biskopsgården pågår och att socialtjänsten tillsammans med Närhälsan öppnar 
för samarbete vid informationssamtalet inom hälso- och sjukvården till 
förstagångsföräldrar är ett första steg. 

Behovet av ett välfungerande Hembesöksprogram tillsammans med barnhälsovården och 
föräldrastödsprogram är därför en betydelsefull och viktig väg framåt. 

Samverkan 
Information har lämnat på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 19 april 2022. 

Bilagor 
1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 

ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet 

2. Kartläggning av utbildningssatsningar på Hisingen utifrån våld 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till Socialnämnd Centrum att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet tillsammans med 
socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt Förekolnämnden, 
Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. 

Socialnämnd Hisingen ska yttra sig över motionen och ta ställning till om nämnden 
tillstryker, avstyrker eller inte tar ställning till förslagen. Nämnden ska avge sitt svar 
senast den 6 maj 2022 till Stadsledningskontoret. 

Beskrivning av ärendet 
En begäran om yttrande över motionen om att inleda och ansvara för att samordna arbete 
för män och jämställdhet har inkommit från Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) 
har inkommit. 

I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

1. Förskolenämnden och Socialnämnderna bör rikta verksamhet till pappor inom 
öppna förskolor och familjecentraler. 

2. Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden och nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning bör öka insatserna för att pojkar ska kunna 
utvecklas bortom traditionella mansnormer och bryta ojämställda mönster, samt 
införa metoder i ordinarie arbete för att uppmuntra pojkar och unga män till 
fortsatt högre utbildning, med särskilt fokus på utbildning för kvinnodominerande 
yrken. 

3. Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden bör stärka de 
våldsförebyggande insatserna, stärka elevhälsans arbete gentemot pojkar och 
unga män som lider av psykisk ohälsa, samt stärka elevhälsans arbete med social 
ohälsa. 

4. Socialnämnderna, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst bör stärka arbetet 
med att tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn, samt säkerställa att det 
inte förekommer obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad gäller 
tillgången till insatser från socialtjänsten. 

5. Socialnämnd Centrum bör ta fram och sprida utbildningar till stadens personal i 
våldsförebyggande metoder gentemot unga män. 

6. Socialnämnd Centrum bör bygga ut verksamheten Mottagning för unga män, 
MUM, så att fler mottagningar öppnas i Göteborg. 

Förvaltningens synpunkter 
Socialförvaltningen Hisingen har verksamheter öppna för alla oavsett kön. Förvaltningen 
kan och bör inte rikta allmänna insatser till specifika grupper. När det kommer till de 
biståndsbedömda insatserna utgår de från behov och inte heller där utifrån kön.  

Socialförvaltningen Hisingen arbetar sedan tidigare utifrån ett normkritiskt 
förhållningssätt och bland annat finns det verksamheter som är HBTQ-certifierade. 

En stor del av ärendena som socialförvaltningen Hisingen arbetar med är relaterade till 
våldsproblematik och socialförvaltningen arbetar med stöd till våldsutsatta barn och 
föräldrar men också med att förändra traditionella mansnormer genom till exempel 
machofabriken inom förvaltningens fritidsverksamhet. Machofabriken vänder sig till 
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ungdomar 13–25 år oavsett kön. Målet är att skapa förutsättningar för unga att leva friare 
liv och minska förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier. I bilaga 2 redovisas de 
utbildningssatsningar som socialförvaltningen Hisingen har gjort under 2021 ur ett 
våldspreventivt och behandlande syfte som en del av jämställdhetsarbetet. 

Varje år uppmärksammas mäns våld mot kvinnor den 25 november genom olika 
aktiviteter under Orange Day. Den 25 november 2021 anordnade förvaltningen en 
ljusmanifestation tillsammans med Poseidon för att uppmärksamma mäns våld mot 
kvinnor. Förvaltningen hade även ett flertal aktiviteter på Hisingen som vände sig till 
barn, unga, vuxna och äldre. 

Förvaltningen ser utmaning i arbetet med att nå alla invånare på Hisingen som är i behov 
av stöd och hjälp då det finns en myndighetsrädsla som gör att man inte nås av insatser. 
Det är då svårare för förvaltningen att nå fram med biståndsbeslutade stödinsatser 
emellan de förebyggande och främjande insatserna når fram. Behovet av ett 
välfungerande Hembesöksprogram tillsammans med barnhälsovården och 
föräldrastödsprogram är därför stort och en väg framåt. Stora delar av arbetet som 
motionen tar upp tas redan omhand i verksamheterna men behov av att kunna inrymma 
det i den ordinarie verksamheten i stället för att använda statliga satsningar är önskvärt 
för att nå långsiktighet. 

En fråga som socialförvaltningen Hisingen vill lyfta fram är hur kvinnodominansen i 
förvaltningens verksamheter kan förändras.  

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen Hisingen föreslår nämnden att avstyrka förslagen i motionen om att 
inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet.  

 

 
Socialförvaltningen Hisingen 
 
 
 
Christina Alvelin                    Alex Hirschi                    Karita Saapunki Björk 
 
 
Förvaltningsdirektör               Avdelningschef               Avdelningschef 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss, 
motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf 
Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för 
att samordna arbete för män och jämställdhet 
§ 100, N608-0451/22 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 17 mars 2022. 

 

Beslut 
1. Förskolenämnden tillstyrker motionen med hänvisning till förvaltningens  
synpunkter i tjänsteutlåtandet.   
2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande  
till kommunstyrelsen. 

 

Yrkanden 
Klas Forsberg (MP), Aslan Akbas (S) och Sara Lindalen (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Jessica Blixt (D) yrkar avslag på punkt 1 och bifall till punkt 2 i förvaltningens förslag. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer först proposition på den första punkten i förvaltningens förlag och 
finner att nämnden bifaller denna. Därefter ställer ordförande proposition på den andra 
punkten i förvaltningens förlag och finner att nämnden bifaller denna. 

 

Protokollsanteckning 
Jessica Blixt (D) lämnar följande protokollsanteckning: 

Arbetet med jämställdhet i syfte att förändra strukturerna mellan kvinnor och män är 
viktigt och är ett uppdrag som ingår i såväl förskolans läroplan och uppdrag som i 
rektorernas systematiska kvalitetsarbete. I förskoleförvaltningens yttrande framkommer 
det tydligt att de tre delarna av motionen som riktar sig till förskolenämnden redan är 
omhändertagna. Det finns därför en risk att ytterliga strukturer för samordning leder till 
ökad styrning och blir en överbyggnad som tar resurser från det viktiga arbetet med 

Förskolenämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-20 



 

 

Förskolenämnden 
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jämställdhet i stället för att bidra med stöd till verksamheten där behov finns.  Med detta i 
beaktande avslår vi beslutssats 1.  

 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
 

__________________________ 
Amanda Larsson 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Helena Lindberg, chef Planering, analys och kansli 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
 

 



 

 

Förskoleförvaltningen 
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Yttrande över motion av Bosse Parbring (MP) 
och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet  
 

Förslag till beslut 
1. Förskolenämnden tillstyrker motionen med hänvisning till förvaltningens 

synpunkter i detta tjänsteutlåtande.   
2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt förskolenämndens yttrande över en motion av Bosse 
Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) gällande att inleda och ansvara för att samordna 
arbete för män och jämställdhet. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 
att uppdra till socialnämnd Centrum att inleda och ansvara för att samordna arbete för 
män och jämställdhet tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst 
samt förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden. 

Förskoleförvaltningen är enig med motionens intentioner och arbete pågår fortlöpande 
avseende det som förslagen syftar på. Förvaltningen bedömer dock att förslagen bör 
formuleras med hänsyn till att barns och vårdnadshavares behov ser olika ut över staden, 
och att verksamhet och insatser behöver anpassas utifrån dessa specifika förutsättningar. 
Vidare önskar förvaltningen förtydliga vad som utifrån skollag och förskolans läroplan 
(Lpfö 18) är rektors respektive huvudman uppdrag.  
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen bedömer att förslagen kan förväntas inverka positivt på göteborgarnas 
sociala relation mellan varandra och stadens verksamheter. 
 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-17 
Diarienummer: N608-0451/22 
 

Handläggare: Eva Berg, Sara Östgren 
 
E-post: eva.berg@forskola.goteborg.se  
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Barnkonventionen 
Förvaltningen finner att utredningens förslag är förenliga med barnkonventionen. 

Samverkan 
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan  
13 april 2022. 
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Ärendet                                                                                     
Kommunstyrelsen har översänt föreliggande motion på remiss till förskolenämnden. 
Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 6 maj 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Motionens författare skriver att en destruktiv mansnorm är ett hot mot både män, kvinnor 
och samhället i stort. Eftersom mannen är samhällets norm är jämställdhetspolitiken till 
stor del inriktad på att kvinnors makt ska öka. Samtidigt drabbas även män negativt av 
den rådande mansnormen. Några exempel som lyfts är att pojkar tidigt lär sig att inte visa 
känslor. Att mäns utbildnings- och yrkesval styrs mer av föreställningar av status och 
konkurrens än av omsorg och engagemang. Pojkar som grupp har lägre betyg än flickor 
och det är fler pojkar än flickor som inte når målen i alla ämnen. Betydligt fler män än 
kvinnor sitter i fängelse. Många fler män än kvinnor avslutar sitt liv, samt att normer för 
manlighet begränsar mäns benägenhet att söka hjälp och vård i tid.  

Vidare skriver motionärerna att Göteborgs Stad behöver arbeta utifrån strategier för att 
förändra de mansnormer som är ett hinder för jämställdhetsarbetet. För att förändra dessa 
normer samt kunna säkerställa att stadens arbete är likvärdigt för alla invånare behövs ett 
helhetsgrepp, där flera nämnder och förvaltningar involveras i arbetet. 

1. Förskolenämnden och Socialnämnderna bör rikta verksamhet till pappor inom öppna 
förskolor och familjecentraler. 

2. Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden och nämnden för 
arbetsmarknad och vuxenutbildning bör öka insatserna för att pojkar ska kunna 
utvecklas bortom traditionella mansnormer och bryta ojämställda mönster, samt 
införa metoder i ordinarie arbete för att uppmuntra pojkar och unga män till fortsatt 
högre utbildning, med särskilt fokus på utbildning för kvinnodominerade yrken.  

3. Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden bör stärka de 
våldsförebyggande insatserna, stärka elevhälsans arbete gentemot pojkar och unga 
män som lider av psykisk ohälsa, samt stärka elevhälsans arbete med social hälsa. 

4. Socialnämnderna, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst bör stärka arbetet med att 
tidigt upptäcka och ge stöd till våldsutsatta barn, samt säkerställa att det inte 
förekommer obefogade skillnader mellan olika grupper av barn vad gäller tillgången 
till insatser från socialtjänsten. 

5. Socialnämnd Centrum bör ta fram och sprida utbildningar till stadens personal i 
våldsförebyggande metoder gentemot unga män.   

6. Socialnämnd Centrum bör bygga ut verksamheten Mottagning för unga män, MUM, 
så att fler mottagningar öppnas i Göteborg. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förskoleförvaltningen ger nedan synpunkter på de av förslagen som riktas till bland annat 
förskolenämnden. 

1. Förskolenämnden och socialnämnderna bör rikta verksamhet till pappor 
inom öppna förskolor och familjecentraler 

Förskoleförvaltningen ser att riktad verksamhet till pappor är ett av många verktyg för att 
minska skillnader i barns uppväxtvillkor, öka jämställdheten mellan könen samt främja 
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pappors aktiva föräldraskap. I öppna förskolans uppdrag ingår att stödja vårdnadshavare 
på olika sätt utifrån behov. Då behovet av stöd till vårdnadshavare ser olika ut i olika 
delar av staden ser också den föräldrastödjande verksamheten olika ut i olika delar av 
staden - oavsett kön. 

Förvaltningens bedömning är att motionens förslag bör formuleras med hänsyn till att 
behoven ser olika ut över staden och att verksamhet och insatser behöver anpassas utifrån 
det.  

Öppna förskolan regleras av skollagen och barnkonventionen. Verksamheten förhåller sig 
dessutom till ett flertal stödjande dokument, till exempel förskolans läroplan (Lpfö 18). 
Förskoleförvaltningens verksamheter omfattas även av de handlingsplaner och program 
som Göteborgs Stad beslutat. I flera av dessa tydliggörs mål om ökad jämlikhet mellan 
könen, att öka normmedvetenheten samt minska maskulinitetsnormer. På de öppna 
förskolorna pågår det ett aktivt utvecklings och- kvalitetsarbete för att nå både dessa och 
övriga mål för verksamheten. 

Nedan följer exempel på pågående insatser och verksamhet på stadens öppna förskolor.  

• ABC föräldrautbildning - riktar sig till båda vårdnadshavarna. 
• samverkan med Stadsmissionens projekt ”Pappor & deras barn”.  

Med syfte att förbättra livsvillkoren för barn genom att stärka relationen mellan 
pappor och barn. Riktar sig i första hand till utlandsfödda och nyanlända pappor. 

• samverkan med Stadsmissionens manliga kulturtolkar. Ordnar grupper och 
aktiviteter som speciellt riktar sig till pappor men även hela familjen. Syfte är att 
öka jämlikheten mellan föräldrarna i deras ansvarstagande för barnen. 

• i samarbete med BRIS ordnas föräldragrupper för enbart pappor.  
• samarbete med föreningen MÄN, som under pandemin erbjudit digitala 

föräldragrupper.  

                                                               

2. Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden och nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning bör öka insatserna för att pojkar 
ska kunna utvecklas bortom traditionella mansnormer och bryta 
ojämställda mönster, samt införa metoder i ordinarie arbete för att 
uppmuntra pojkar och unga män till fortsatt högre utbildning, med särskilt 
fokus på utbildning för kvinnodominerade yrken.  

 
Förskoleförvaltningen vill tydliggöra att det enligt förskolans läroplan ingår i rektors 
uppdrag att inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet och att 
planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt för 
ökad måluppfyllelse (Lpfö 18 s,19) 
 
Förskolans grundläggande värden beskrivs i förskolans läroplan (s 5) som:  

”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget 
barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
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funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har 
anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt 
motverkas”. 

Arbetslaget ska medvetet arbeta med jämställdhet och i målen i läroplanen förtydligas att 
det bland annat handlar om att förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla: 

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga 
rättigheterna (s. 12) 

I riktlinjerna anges att förskollärare ansvarar för att: 

• aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga 
möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet (s. 12) 

Huvudmannens uppdrag för kvalitetsarbetet ges i skollagen kap 4 (kvalitet och 
inflytande) § 6–7, där §7 anger huvudmannens ansvar: 

”Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 
brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas”. 

Huvudmannens ansvar är därmed inte att ge i uppdrag att arbeta med denna del av 
motionens förslag. Utan att skapa uppföljning där det framkommer om, och på vilka 
förskolor, det finns brister i rektorers, förskollärares och arbetslags ansvar för 
genomförande. Det är när det framkommer brister i det arbetet som huvudmannen ska se 
till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det kan handla om kompetensutveckling, stödmaterial, 
kompetensförstärkning eller andra åtgärder. 

Forskning visar att förskolans rektorer och pedagoger har god kännedom om uppdraget. 
Dock bemöts flickor och pojkar ibland omedvetet utifrån olika förväntningar, där pojkar 
styrs mot att vara mer aktiva och flickor styrs mot att anpassa sig till pojkars lite vildare 
lekar. Därmed finns risk att könsstereotypa föreställningar reproduceras och ökar. Det 
stämmer även med skolinspektionens granskning av jämställdhetsarbetet 2016.  
En slutsats av granskningen var att rektor behöver ge personalen kompetensutveckling 
samt möjlighet till reflektion så att de kan utveckla ett aktivt och systematiskt 
jämställdhetsarbete med utgångspunkt i läroplanens uppdrag. Personal behöver i större 
utsträckning vägleda pojkar och flickor så att deras möjligheter att pröva olika miljöer 
och material breddas och varieras så att de får nya insikter utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 

3. Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden bör stärka 
de våldsförebyggande insatserna, stärka elevhälsans arbete gentemot pojkar 
och unga män som lider av psykisk ohälsa, samt stärka elevhälsans arbete 
med social hälsa. 
 

Barnhälsans uppdrag i utbildningen grundar sig på att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande för varje barn. Arbetet utgår från allas lika värde och att möta varje barn 
utifrån deras specifika förutsättningar och behov. 

I Förskoleförvaltningens barnhälsoplan står följande: 
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”Barnhälsa genomsyrar och ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Förskolan har 
ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att säkerställa att alla barn får en likvärdig 
omsorg och utbildning utifrån ett barnrättsperspektiv. Alla som arbetar i förskolan har ett 
förhållningssätt som grundar sig i FN:s konvention om mänskliga rättigheter och 
barnkonventionen. Varje barn har rätt till likvärdiga livsvillkor och förutsättningar oavsett 
socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
ålder och sexuell läggning”.  

Vidare står det i Lpfö 18: 

”Förskolan skall spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, 
att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina 
rättigheter”. 

 

 

 

Hans Wettby 

 

Tillförordnad förskoledirektör 

 

Expedieras till  stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

Svaret ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 6 maj 2022. 
 

 

 

 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
om att inleda och ansvara för att samordna 
arbete för män och jämställdhet 
§ 115, N609-0422/22 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har översänt motion om att inleda och ansvara för att samordna arbete 
för män och jämställdhet på remiss till grundskolenämnden. Svar ska lämnas till 
kommunstyrelsen senast den 6 maj 2022.  

 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-15 

Bilaga, Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara 
för att samordna arbete för män och jämställdhet 

Yrkande från (MP) och (V) angående yttrande över motion om att inleda och ansvara för 
att samordna arbete för män och jämställdhet, daterat 2022-04-26 

 

Yrkanden 
Bosse Parbring (MP) yrkar bifall på Miljöpartiet och Vänsterpartiets yrkande.   

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Jessica Blixt (D) och Sofie Gyllenwaldt (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag.  

 

Omröstning 
Ordförande Axel Darvik (L) identifierar två förslag till beslut, bifall till förvaltningens 
förslag eller bifall till yrkande från (MP) och (V). Ordföranden ställer dessa förslag mot 
varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

 

Beslut 
1. Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Grundskolenämnd 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

 

Grundskolenämnd 
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3. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

 

Dag för justering 
2022-04-26 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gill Bengtsson 
Registrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Sara Lingefors 

 

 

Ordförande 
Axel Darvik (L) 

 

Justerande 
Bosse Parbring (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion 
om att inleda och ansvara för att samordna 
arbete för män och jämställdhet 
Förslag till beslut 
1. Grundskolenämnden avstyrker motionen. 
2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 
3. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 
 

Sammanfattning 
I föreliggande motion föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra till Socialnämnd 
Centrum att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet 
tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt 
förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. 

Grundskoleförvaltningen delar beskrivningen i motionen om vikten av att arbeta med 
jämställdhetsarbetet och behovet av att förändra strukturerna mellan kvinnor och män.  

I läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) finns 
tydliga skrivningar kring skolans värdegrund och uppdrag. Till dessa träder nya 
skrivningar i kraft från höstterminen 2022 (LGR 22). Man förstärker skrivningar kring 
jämställdhet, där även frågor som samtycke betonas.  
 
Grundskoleförvaltningen har ett systematiskt pågående arbete kring jämställdhetsfrågor 
med tydlig samverkan och funktioner för samordning både inom vår egen förvaltning, 
med andra förvaltningar i staden samt med externa organisationer. Fokus och resurser 
behöver läggas på att följa upp och fortsätta utveckla pågående arbeten och anpassa vårt 
stöd till olika skolors behov. Ytterligare strukturer för samordning riskerar ökad styrning 
och bli en överbyggnad som tar mer resurser från arbetet med jämställdhet istället för att 
bidra med stöd till verksamheten där behoven finns. 
 
Mot denna bakgrund avstyrker grundskoleförvaltningen motionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Grundskoleförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-15 
Diarienummer N609-0422/22 
 

Handläggare 
Anders Samuelsson 
Telefon: 031- 365 38 67 
E-post: anders.samuelssom@grundskola.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 
I läroplanerna finns krav om att skolans verksamhet ska gynna människors lika värde och 
motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Det handlar 
om att ge flickor och pojkar samma möjligheter till lärande för att nå sin fulla potential. 
Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete inom skolan kan även luckra upp köns-
uppdelningen vid val till fortsatta studier och leda till en breddad och mer jämställd 
arbetsmarknad. 

För att jämställdhetsarbetet i skolan ska bli framgångsrikt behöver det bli en integrerad 
del av huvudmannens och rektorns systematiska kvalitetsarbete. Ett långsiktigt 
jämställdhetsarbete behöver innehålla en kontinuerlig analys av om det finns skillnader i 
könsmönster och om det finns olika förutsättningar för flickor och pojkar. Utifrån en 
analys behöver skolan sedan utifrån behov vidta åtgärder. Skolan har ansvar för sitt 
uppdrag utifrån nationella styrdokumenten, men för att vissa åtgärder ska nå förväntad 
effekt krävs samordning och samverkan även med aktörer utanför skolan. Behovet av att 
utveckla en effektiv samverkan i t ex det trygghetsskapande arbetet är stort, inte minst i 
socialt utsatta områden. Trygghetsskapande insatser är också en viktig del av 
jämställdhetsarbetet, då det är känt att jämställdhet är nära sammanflätat med skolors 
trygghetsarbete (Skolinspektionens rapport ”Grundskolors arbete med jämställdhet”, 
2020). Inom trygghetsarbetet finns flera exempel i Göteborgs stad på systematiskt och 
långsiktigt samordnat arbete, t ex Trygg i Göteborg, SSPF mm. Andra exempel på 
samverkan är arenan för Mänskliga rättigheter (MR:arena), organisationen MÄN, West 
pride m fl. Här är viktigt att bevara och utveckla befintliga strukturer för samordnat stöd 
till skolorna i deras arbete med jämställdhet. 

 

Samverkan 
Ärendet har informerats vid FSG 11 april som en del av ärenden till nämnd. 

 

Bilagor 
1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara 

för att samordna arbete för män och jämställdhet 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har översänt föreliggande motion på remiss till grundskolenämnden. 
Svar ska inlämnas till kommunstyrelsen senast den 6 maj 2022. Ärendet medger ingen 
bordläggning.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över en motion från Bosse 
Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att uppdra till Socialnämnd Centrum att inleda 
och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet. 

I motionen konstaterar motionärerna att jämställdhetspolitiken är inriktad på att kvinnors 
makt ska öka, samtidigt som vi kan konstatera att även män drabbas negativt av den 
rådande mansnormen. Motionärerna menar att en destruktiv mansnorm är ett hot mot 
män, kvinnor och samhället i stort och att det därför är viktigt att Göteborgs Stad arbetar 
utifrån strategier för att förändra mansnormer som är ett hinder för jämställdhetsarbetet. 

Motionärerna vill se en kraftsamling för män och jämställdhet för att säkerställa att 
stadens arbete är likvärdigt för alla stadens invånare. I motionen uttrycker motionärerna 
att en mängd olika insatser och satsningar behöver göras. Insatserna bör rikta sig till 
pojkar och män i alla åldrar och i olika sammanhang, vilket innebär att flera nämnder och 
förvaltningar behöver involveras i arbetet. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:  

Uppdra till Socialnämnd Centrum att inleda och ansvara för att samordna arbete för män 
och jämställdhet tillsammans med socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. 

Förvaltningens bedömning 
Nationella målen och grundskoleförvaltningens arbete med 
jämställdhetsuppdraget 

Förvaltningen gör i likhet med motionärerna en bedömning om vikten av att arbeta med 
jämställdhetsuppdraget och behovet av att förändra strukturerna mellan kvinnor och män.  

Huvudmannen för skolan har ansvar för att styra och stödja skolan så att de nationella 
målen uppfylls (Skolinspektionens rapport ”Huvudmannens styrning av grundskolan”, 
2015). Huvudmannens fokus på de nationella målen är också en strategi under 
grundskolenämndens förstärkningsområde ”Tydligare ansvar, styrning och ledning”. Att 
ha fokus på de nationella målen är en viktig förutsättning och framgångsfaktor för att 
skolorna ska lyckas med sitt uppdrag att utveckla god undervisning och god 
måluppfyllelse för eleverna.  

I läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) finns 
tydliga skrivningar kring skolans värdegrund och uppdrag. Till dessa träder nya regler i 
kraft från höstterminen 2022 (LGR 22), där skrivningar förstärks kring jämställdhet, som 
t ex att ”…eleverna utveckla en förståelse av hur olika föreställningar om vad som är 
kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter”. 

I de nationella styrdokumenten ingår att skolan ska arbeta aktivt med värdegrundsarbetet 
och att jämställdhetsarbetet ska vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Huvudmannen ska se till att skolorna varje år upprättar en plan mot diskriminering och 
kränkande behandling (Skollagen, 6 kap. 8 §), vilket är skolornas verktyg för att bland 
annat utveckla sitt jämställdhetsarbete. 
Som stöd till skolorna erbjuds varje år fortbildning kring hur arbetet med planerna kan bli 
systematiskt genom kartläggningar och analyser tillsammans med personal och elever 
samt löpande uppföljningar kring de åtgärder man beslutat. Ytterligare ett stöd i arbetet 
med planen mot diskriminering och kränkande behandling (PDK) är framtagande av en 
trygghetsenkät där diskrimineringsgrunderna samt risk för våld synliggörs. 
Grundskoleförvaltningen har även en systematik kring vart skolor kan vända sig om de 
önskar ytterligare stöd eller handledning i arbetet. 
 
Inbegripet de frågor motionen beskriver, har grundskoleförvaltningen genomfört och 
genomför olika insatser för att specifikt stödja skolornas jämställdhetsarbete, så som: 

- En riktad jämställdhetsutbildning under våren 2020, där sammanlagt 31 skolor 
deltog. På denna lyftes bland annat skadliga normer kring män och vad de får för 
konsekvenser. 

- Flera rektorsverkstäder har haft fokus på jämställdhet där normer kring kön och 
machokultur varit centralt samt hur rektor kan säkerställa att alla elever, oavsett 
könstillhörighet, ska ges förutsättning att lära och utvecklas. 

- Kvalitetsdialoger med rektorer, som haft ett fokus kring normer och jämställdhet.  
- Förvaltningens sida på intranätet kring normer och värden har ett samlat material 

kring bland annat normer, jämställdhet samt till våld i nära relationer. Här finns 
både material för att öka egen kunskap samt lektioner och metoder man kan 
använda i undervisningen.  

- På många skolor pågår ett systematiskt arbete kring destruktiva 
maskulinitetsnormer. Dessa kan tjäna som förebilder och inspiration till andra 
skolor. Vi sprider därför dessa exempel genom bland annat elevhälsan, 
fortbildningstillfällen, samt våra olika kommunikationskanaler.  

 
Samordning och stöd i jämställdhetsarbetet 

Erfarenhetsutbyte och samordning sker mellan de olika utbildningsförvaltningarna, 
bland annat på arenan för Mänskliga rättigheter (MR:arena), ett forum för dialog och 
samverkan mellan stadsledningskontoret, grundskoleförvaltningen, 
förskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen i frågor som rör mänskliga 
rättigheter. Syftet med MR:arena är att skapa en struktur för förvaltningarnas 
systematiska samverkan samt utbyta kunskaper, erfarenheter och information samt 
hitta möjligheter för samarbeten över förvaltningarna.  

 
Grundskoleförvaltningen samverkar även med andra organisationer för att utveckla 
jämställdhetsarbetet och förändra strukturerna mellan kvinnor och män. Sedan många 
år finns ett samarbete med organisationen MÄN. De arbetar i långsiktiga projekt med 
fyra-fem lågstadieskolor per läsår. Innehållet i korthet är lektioner om känslor, våld, 
jämställdhet, samtycke respektive åskådarperspektivet. Förutom lektioner med elever 
har man personalutbildningar samt handledning för personal. Vi samverkar även med 
West Pride som varje år stödjer olika skolor kring hur man kan arbeta med normer 
och HBTQI+. I samband med Orange day arbetar förvaltningen specifikt med att 
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sprida kunskapshöjande material och stöd kring denna fråga. Här finns ett upparbetat 
nätverk där grundskoleförvaltningen är representerad. Ytterligare en 
samverkanspartner till grundskoleförvaltningen är de utvecklingsledare som arbetar 
för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) som arbetar på 
socialförvaltning Centrum. Till exempel genom fortbildningsinsatser.  

 
Att arbeta med att förändra destruktiva normer är ett långsiktigt 
utvecklingsarbetearbete. Grundskoleförvaltningen har ett systematiskt pågående 
arbete kring jämställdhetsfrågor med tydlig samverkan och funktioner för samordning 
både inom vår egen förvaltning, med andra förvaltningar i staden samt med externa 
organisationer. Förvaltningens bedömning är att fokus och resurser behöver läggas på 
att följa upp och fortsätta utveckla pågående arbeten och anpassa vårt stöd till skolors 
olika behov. Ytterligare strukturer för samordning riskerar ökad styrning och bli en 
överbyggnad som tar mer resurser från arbetet med jämställdhet istället för att bidra 
med stöd till verksamheten där behoven finns. 
 
 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

 

 
Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

 
Helena Sjöberg 
Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

Yttrande över motion av Bosse Parbring (MP) 
och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet (SLK-remiss dnr 0188/22) 
§ 126, 0729/22 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att 

1. avstyrka motionen. 
2. översända nämndens yttrande till stadsledningskontoret. 
3. omedelbart justera protokollet.  

 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2022-36 
Förvaltningens samverkansgrupp 2022-06-13 

 

Yrkanden 
Linda von Corswant (MP) yrkar för (MP), (V) och med instämmande av (FI) att 
utbildningsnämnden bifaller motionen. Yrkandet i sin helhet biläggs protokollet som 
bilaga 1. 

Gabriella Toftered (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden fattar beslut 
enligt förvaltningens förslag. 

 

Votering begärs och ska genomföras. 

 

 

 

 

Utbildning 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

 

Utbildning 
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Omröstning 
Godkänd voteringsproposition:  

Ja för bifall till förvaltningens förslag. 

Nej för bifall till yrkande från (MP), (V) och med instämmande av (FI). 

 

Alfred Johansson (S), Gabriella Toftered (L), Milyon Tekle Haile (S), Birgit Broddéus 
(M) och Pär Gustafsson (L) röstar Ja (5). 

Anna-Klara Behlin (V), Linda von Corswant (MP) och Anita Blixt (V) röstar nej (3). 

Michelle Plavsich (D) avstår att rösta. 

 

Ordförande finner att utbildningsnämnden fattar beslut enligt förvaltningens förslag. 

 

Protokollsanteckning/ar 
Michelle Plavsich (D) antecknar som yttrande från (D) en skrivelse. Yttrande biläggs 
protokollet som bilaga 2. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
 

Dag för justering 
2022-06-21 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Britta Ryding 

 

 

Ordförande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Anna-Klara Behlin 

 



Utbildningsnämnden 
 

  
  

Yrkande 
 
2022-06-20  

Miljöpartiet  Vänsterpartiet    
Feministiskt Initiativ 
   

Yrkande angående motion från Miljöpartiet  
“Inleda och ansvara för att samordna arbete för 
män och jämställdhet”, KF handling 2022 nr. 7 
SLK:s diarienummer 0188/22 
Förslag till beslut 
I nämnden: Att bifalla motionen 

Yrkandet 
Arbetet med att stärka pojkar och män i syfte att bryta kulturella mönster och normer bedrivs 
redan på många håll i Göteborg Stad vilket är mycket positivt. Det finns också redan flera 
styrdokument  och uppdrag som reglerar detta arbete. Utbildningsförvaltningen har i sitt 
yttrande över motionen beskrivit det och menar att det arbete som nu bedrivs med nuvarande 
organisation och insatser räcker. 
 
Vi är införstådda med att det bedrivs ett gott arbete med stort engagemang inom 
Utbildningsförvaltningen inom detta område vilket är mycket positivt. 
Vi menar dock att arbetet skulle ha stor nytta av en samordning från Socialnämnd Centrum då 
likvärdiga metoder och arbetssätt skulle kunna tas fram. Som Bosse Parbring och Ulf 
Carlsson pekar på i motionen behövs det nu en kraftsamling i hela staden och inom 
Utbildningsförvaltningen. 
Göteborg Stad brottas med flera problem såsom gängkriminalitet, ojämlika förhållanden 
mellan kvinnor och män, mäns våld mot kvinnor etc. och insatser måste sättas in i unga 
åldrar. 
 
I Redovisning av uppdrag att ge en samlad bild av det våldspreventiva arbetet i staden som 
Stadsledningskontoret presenterat framgår att det genomförs många olika typer av 
våldspreventiva arbeten, både av förebyggande och akut karaktär. Det är mycket bra men 
redovisningen visar också att det behöver vidtas fler åtgärder och insatser inom detta område. 
I redovisningen presenteras ett antal områden där det finns ett utvecklingsbehov. Det är 
viktigt att dessa förbättringar genomförs och att det finns en effektiv samordning samt 
tillräckliga resurser för att det ska kunna göras på ett framgångsrikt sätt. 
 
Staden behöver nu kraftsamla för att motverka att destruktiva könsroller reproduceras samt 
synliggöra hur arbetet för jämställdhet kan utvecklas inom olika verksamheter.  
Det är inget som kan vänta.  
Vi önskar därför bifalla motionen. 



 

Angående motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf 
Carlsson (MP) om att inleda och att samordna arbete för 
män och jämställdhet 
 

Yttrandet 
I UBN:s grunduppdrag ingår att vara en ”aktiv part när det gäller insatser inom 
kommungemensamma frågor som trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i 
samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Nämnden ska i sin organisation 
skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden” 
(§14).  

Ovan nämnda motion adresserar vår nämnd med ett insiktsfullt förslag om arbetet med att 
tackla ett aktuellt problem: den rådande destruktiva mansnormen. Vi ser dagligen exempel på 
hur samhället och skolan misslyckats att tillmötesgå och omhänderta de problem som drabbar 
män i olika åldrar. Det kan bland annat gälla pojkars betyg eller hur konflikter hanteras men 
framför allt risken att hamna i kriminalitet. Det vi särskilt vill lyfta är hur vi alla bidrar och 
upprätthåller genus. 

I skollagens kap. 5, som behandlar trygghet och studiero, lyfts de disciplinära åtgärder som 
står till buds för rektor och lärare när en elev uppträder olämpligt eller stör ordningen. Inom 
ramen för ordningsregler och tillsyn behandlas pojkar och flickor på olika sätt av både män 
och kvinnor. Precis som Parbring och Carlsson lyfter i motionen förväntas pojkar ”bita ihop”. 
Detta beteende stärker inte pojkar, tvärtom.  

Visserligen finns det i staden en plan för jämställdhet jämte nationella styrdokument men vi 
menar att mer kan göras. Även om förvaltningens skolor har ett aktivt likabehandlingsarbete 
tror vi att en långsiktig riktad insats för pojkar och män, tillsammans med andra aktörer, kan 
bidra till att bryta den destruktiva mansnormen som råder idag. 

Demokraterna avser hantera motionen med tillhörande remissvar i sin helhet när denna når 
kommunstyrelsen och avstår därför från beslut. 
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Yttrande till motion av Bosse Parbring (MP) 
och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 
ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet, KF handling 2022 nr 7. SLK:s 
diarienummer 0188/22 
Förslag till beslut 
I Utbildningsnämnden 

- Att avstyrka motionen. 
- Att översända nämndens yttrande till stadsledningskontoret. 
- Att omedelbart justera protokollet.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har överlämnat en remiss angående motion av Bosse Parbring 
(MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män 
och jämställdhet, till utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämndens yttrande ska 
vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2022-06-22. 

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att avstyrka motionens förslag.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen är enig med motionärerna om att Göteborgs stad, och utbildningsnämnden 
som huvudman för de kommunala gymnasieskolorna, bör arbeta för en ökad jämställdhet 
och för att motverka ojämställda och destruktiva könsnormer. 

Samtidigt är syftet med och förslagen i motionen sådant som ingår i nämndens 
grunduppdrag. Det finns mål och uppdrag i stadens plan för jämställdhet och i de 
nationella styrdokumenten som driver skolornas arbete med att synliggöra och motverka 
könsnormer, att arbeta våldsförebyggande och göra insatser mot psykisk och social ohälsa 
inom ramen för elevhälsoarbetet.  

Utbildningsförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande Nr: 2022-36 
Utfärdat 2022-05-25 
Diarienummer 0729/22 
 

Handläggare 
Elin Köpman, Sara Lundqvist 
Telefon: 031-367 00 31 
E-post: elin.kopman@educ.goteborg.se 
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Den 1 juli 2022 införs nya skrivningar i läroplanen om jämställdhet, sexualitet, samtycke 
och relationer och om andra delar av skolans värdegrundsarbete.  

Fokus i verksamhetens arbete framåt behöver vara att fortsätta det goda arbete som redan 
pågår på skolorna samt utveckla undervisning och värdegrundsarbete med grund i de nya 
formuleringarna i läroplanen.  

Samverkan 
I förvaltningens samverkansgrupp 2022-06-13. 

Bilagor 
1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och 

ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet, KF handling 2022 
nr 7. SLK:s diarienummer 0188/22.  
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Ärendet  
Utbildningsnämnden har att ta ställning till motion av Bosse Parbring (MP) och Ulf 
Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män och 
jämställdhet. Utbildningsnämndens yttrande ska vara stadsledningskontoret tillhanda 
senast 2022-06-22. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har överlämnat en remiss angående motion av Bosse Parbring 
(MP) och Ulf Carlsson (MP) om att inleda och ansvara för att samordna arbete för män 
och jämställdhet, till utbildningsnämnden för yttrande.  

I motionen framhålls att destruktiva mansnormer är ett hot mot män, kvinnor och 
samhället i stort och att det är viktigt att Göteborgs Stad arbetar med strategier för att 
förändra mansnormer, som är ett hinder för jämställdhetsarbetet. Motionärerna menar att 
insatser för att förändra ojämställda normer och strukturer mellan kvinnor och män måste 
öka. Motionärerna vill att kommunfullmäktige beslutar om att göra en kraftsamling för 
män och jämställdhet och för att säkerställa att stadens arbete är likvärdigt för alla stadens 
invånare, och menar att en mängd olika insatser och satsningar för pojkar och män i alla 
åldrar behöver göras.  

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden och nämnden för 
Arbetsmarknad och vuxenutbildning föreslås öka insatserna för att pojkar ska kunna 
utvecklas bortom traditionella mansnormer och bryta ojämställda mönster, samt införa 
metoder i ordinarie arbete för att uppmuntra pojkar och unga män till fortsatt högre 
utbildning, med särskilt fokus på utbildning för kvinnodominerade yrken. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden föreslås stärka de 
våldsförebyggande insatserna, stärka elevhälsans arbete gentemot pojkar och unga män 
som lider av psykisk ohälsa, samt stärka elevhälsans arbete med social hälsa. 

Vidare föreslås Kommunfullmäktige besluta att uppdra till Socialnämnd Centrum att 
inleda och ansvara för att samordna arbete för män och jämställdhet tillsammans med 
socialnämnderna Hisingen, Nordost och Sydväst samt Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är enig med motionärerna om att Göteborgs stad, och utbildningsnämnden 
som huvudman för de kommunala gymnasieskolorna, ska arbeta för en ökad jämställdhet 
och för att motverka ojämställda och destruktiva könsnormer. 

I Göteborgs stads budget 2022 anges att arbetet för jämställdhet ska vara aktivt i alla delar 
av stadens verksamheter. I Göteborgs stads plan för jämställdhet 2019–2023 finns mål 
och strategier, bland annat att ett aktivt arbete ska bedrivas för att motverka 
könsstereotypa normer kring utbildning- och yrkesval samt att våldsincidenter, 
trakasserier och kränkande behandling p g a destruktiva maskulinitetsnormer ska minska i 
skolan. Det har nyligen gjorts en halvtidsuppföljning av planen där utbildningsnämnden 
kunde beskriva ett aktivt arbete i båda dessa delar.  

Det är hela skolans ansvar att informera och vägleda eleverna inför deras val av fortsatt 
utbildning och yrkesverksamhet och att motverka sådana begränsningar i valet som 
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grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund. Skolorna har 
bland annat tagit fram lokala planer för vägledningen i syfte att konkretisera och 
säkerställa arbetet enligt läroplanens mål. Enskilda skolor gör insatser tillsammans med 
branscherna för att locka fler kvinnor till mansdominerade yrken och för att förändra 
rådande kultur och normer på arbetsplatser. Vägledningscentrum arbetar aktivt med 
normfrågor i hela personalgruppen. 

Det sker en normmedveten granskning av bild och text i informations- och 
kommunikationsmaterial exempelvis inför grundskoleelevernas gymnasieval, i syfte att 
öka andelen kvinnor på mansdominerade utbildningar, och vice versa, samt att förhindra 
reproduktionen av könstereotypa normer.  

Det trygghetsfrämjande arbetet och arbetet med normer och värden, exempelvis att 
synliggöra och motverka könsstereotypa normer, ingår i skolans grunduppdrag. Samtliga 
kommunala gymnasieskolor har ett aktivt likabehandlingsarbete och upprättar lokala 
planer mot diskriminering och kränkande behandling.  

Ett flertal projekt för att bryta negativa maskulinitetsnormer är aktuella inom 
förvaltningens skolor. Bräckegymnasiet har exempelvis gjort en insats tillsammans med 
organisationen Make Equal med föreläsningar och workshops för elever och personal om 
destruktiva maskulinitetsnormer. Lindholmens tekniska gymnasium har ett pågående 
projekt inom Mentors in violence prevention (SKR).  

Polisen, KAST och Mikamottagningen har genom föreläsningen ”Porrens negativa 
effekter” tagit upp ämnen som destruktiva maskulinitetsnormer, sexuellt våld och 
samtycke. Cirka 1000 elever fick ta del av föreläsningen, tillsammans med sina lärare och 
ett stort antal av förvaltningens elevhälsopersonal.  

Ytterligare stöd till skolpersonal är den förvaltningsgemensamma rutin med tillhörande 
metodstöd som har tagits fram som verktyg för att underlätta för alla skolenheter att 
arbeta strukturerat och likvärdigt för att uppmärksamma och stödja de ungdomar som är 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns även en förvaltningsgemensam 
websida med stödmaterial för arbetet med sexualitet, samtycke och relationer samt en 
central resurs som stöd för kompetenshöjande åtgärder på enheterna i dessa frågor.  

Elevhälsoarbetet är en stor del av skolornas arbete med det kompensatoriska uppdraget, 
vilket betyder att alla elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan trots olika 
förutsättningar. All personal som arbetar inom skolan är skyldiga att uppmärksamma då 
en elev inte mår bra, oavsett om det är en pojke eller flicka. Elevhälsans medicinska 
insats erbjuder alla elever i gymnasieskolans år 1 ett elevhälsosamtal. Under samtalet 
ställs frågor om elevens livssituation ur en rad olika aspekter. Bland annat ställs frågor 
kring fysisk och psykisk hälsa. Här fångas frågor upp och hanteras i ett tidigt skede. 
Dessa uppgifter används också i det främjande och förebyggande arbetet på gruppnivå. 

Gällande den sociala hälsan så är det skolkuratorernas arbete som utgör den psykosociala 
delen av varje skolenhets elevhälsa. Kuratorerna inom utbildningsförvaltningen arbetar på 
individ- grupp- och organisationsnivå med att stötta elever i deras mående kopplat till 
skolresultat men också i att förstå sin roll i ett sammanhang eller skeende. I det arbetet 
fokuserar man främst på det främjande och förebyggande arbetet för att undvika att ett 
riskbeteende utvecklas, men vid behov också åtgärdande.  
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I elevhälsoenkäten ställs också frågor kring social hälsa, fritid och relationer. Dessa svar 
fångas sedan upp vid det elevhälsosamtal som samtliga elever har i början av åk 1. På 
aggregerad nivå föranleder också svaren en del förebyggande insatser.  

Den 1 juli 2022 träder nya skrivningar i kraft i de inledande delarna i läroplanen om 
jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer och om andra delar av skolans 
värdegrundsarbete. Ändringarna kommer att påverka både undervisningen och hela 
skolans värdegrundsarbete.  

Kunskapsområdet sex- och samlevnad är förstärkt och byter namn till sexualitet, 
samtycke och relationer. Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande i 
utbildningen får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen 
ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras 
förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna 
utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att 
sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade 
till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas.  

Det finns även nya formuleringar om jämställdhet där det bland annat anges att skolan 
ska främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet, 
synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och 
utveckling samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska hur normer, värderingar 
och strukturer kan begränsa kvinnors och mäns makt att forma såväl samhället som sina 
egna liv. 

Det står även att intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och 
hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva 
insatser.  

Fokus i verksamhetens arbete framåt behöver vara att fortsätta det goda arbete som redan 
pågår på skolorna i de processer som getts exempel på ovan, samt utveckla undervisning 
och värdegrundsarbete med grund i de nya formuleringarna i läroplanen.  

Mot bakgrund av detta föreslås utbildningsnämnden avstyrka motionens förslag.  
 

 

 

 

Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

Avdelningschef planering och utveckling 
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