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Arbetsmarknadsoch socialnämnden

Remiss - Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation, ASN-2020-800
Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden anser att Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation berör ett viktigt
och angeläget ämne. Stadsplaneringen kan dock endast väldigt marginellt påverka utvecklingen av våld i nära relationer.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation och finner
det positivt att Malmö stad tagit fram en plan för att stärka arbetet inom denna viktiga fråga.
Nedan besvaras de frågor som nämnderna ombads ta ställning till i följebrevet.
Planens inriktningsmål i förhållande till respektive nämnds- och styrelses uppdrag.
Planen berör huvudsakligen våld i nära relationer mellan män och kvinnor eller mot barn.
Stadsbyggnadsnämndens verktyg – stadens planering och utformning – kan således endast
perifert påverka denna fråga. I sociala granskningar av planer brukar en aspekt som tas upp
vara att planera områden för att ha ett visst mått av social kontroll och möjlighet att ha uppsyn över gemensamma ytor med mera, men detta kan nog endast marginellt förhindra våld i
nära relationer.
En aspekt planen tog upp som har relevans för stads- och samhällsplaneringen är frågan om
bostadsbrist och trångboddhet. Det finns tydliga studier som visar att trångboddhet ökar den
sociala stressen i hushåll och indirekt kan öka våld mot barn och partners. Även hemlöshet
kan genom ökad livsstress och psykisk ohälsa bidra till ökat våld i hemmet. Det är därför viktigt för stadsbyggnadsnämnden att inom ramen för bostadsförsörjningen fortsätta verka för
att minska trångboddheten och bostadsbristen. Även utformningen av goda offentliga miljöer, aktiviteter och mötesplatser i delar av staden med hög boendetäthet kan vara en viktig
aspekt att ta fasta på.
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Hur respektive nämnd och styrelse aktivt kan bidra i genomförandet av planen.
Se ovan. En dialog kring stadsplaneringens möjlighet att kunna påverka frågorna i planen
hade kunnat föras med arbetsmarknads- och socialnämnden.
Vilket sätt arbetet kan samordnas och följas upp av arbetsmarknads- och socialnämnden.
Utifrån planens mål behöver en rad nyckelinsatser identifieras och utföras i samverkan med
relevanta nämnder och aktörer. Utifrån detta kan en regelbunden (varje/vartannat år) uppföljning göras för att utvärdera hur utvecklingen ser ut vad gäller våld i nära relationer och
hur effektiva insatserna har varit.
ordförande

Namn Namn
sekreterare

Namn Namn
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

