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Motion från Sedat Dogru (M) och Alexandra Anstrell
(M) om kartläggning av hedersrelaterat våld
Sammanfattning

Sedat Dogru (M) och Alexandra Anstrell (M) har lämnat en
motion. I den föreslår motionärerna kommunfullmäktige att
ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med grund- och
förskolenämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden göra en kartläggning av det
hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär bland elever
i högstadiet och gymnasiet i Haninge.
Förvaltningens synpunkter

Styrgruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck har gått
igenom och kartlagt de föreliggande rapporter och de redan
gjorda kartläggningarna som finns på området. Genom den
gjorda metakartläggningen synliggjordes relevanta
prioriteringsområden för Haninge. Det gäller framförallt de
kartläggningar som har genomförts i Stockholm, Göteborg ,
Malmö och Uppsala. Däri går det att se vad omfattningen av
förtrycket, problemet med mörkertalet, förtryckets karaktär.
Förvaltningen kan även se vilka insatser som behövs för att
förebygga och motverka förtrycket.
Berörda förvaltningar har även konsulterat Astrid Schlytter,
docent och forskare vid Stockholms universitet, inför behovet
av en lokal kartläggning i Haninge kommun. Schlytter
bedömer att resultaten i de redan gjorda kartläggningarna och
rapporterna är relevanta för Haninge. En ytterligare lokal
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kartläggning kommer inte tillföra ny kunskap på
omfattningen och karaktären av hedersförtrycket.
Förvaltningen delar Schlytters bedömning att de redan gjorda
kartläggningarna och den befintliga forskningen är i nuläget
tillräckliga för att Haninge kommun ska sätta in adekvata
insatser för att förebygga och förhindra hedersrelaterade våld
och förtryck.
Haninge kommun har tagit fram en handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
I planen anges vilka varningssignalerna är, hur våld och
förtrycket kan upptäckas samt vilka insatser som olika
förvaltningar har att erbjuda för att skydda de utsatta.
Planen anger även hur ansvarsfördelningen mellan
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
socialförvaltningen (från och med 1 januari 2020 social- och
äldreförvaltningen) är fördelade och hur samverkan ska ske.
Kommunen samarbetar med Origo (länsövergripande
resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld) när det
gäller senaste forskning och relevanta insatser. Social- och
äldreförvaltningen samordnar fortbildning i
hedersproblematik till särskilt berörda inom hela den
kommunala organisationen. Utbildningssatsningarna sker i
samverkan med Origo. De finns även webbutbildning
framtagen av Migrationsverket i samverkan med
Länsstyrelsen Östergötland. Utbildningarna genomförs under
2020 och följs sedan upp med enkäter och relevant statistik.
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Utbildningarna ger medarbetarna kunskap för att kunna
uppmärksamma signaler på utsatthet och agera på rätt sätt vid
misstanke eller kännedom om utsatthet. Syftet är också att
upptäcka så många som möjligt som är utsatta och att agera
för att främja allas lika rättigheter. Även förtroendevalda
kommer att erbjudas utbildning i hedersproblematik.
Mot bakgrund av det ovan framförda åtgärder bedömer
förvaltningen inte att en ny kartläggning som motionärerna
föreslår kommer att ge annan kunskap än vad kommunen
redan har.
Förvaltningen bedömer att det finns tillräcklig med kunskaper
för att kunna sätta in adekvata insatser för att förebygga,
uppmärksamma och förhindra hedersrelaterat våld och
förtryck. Förvaltningen kommer att intensifiera och
konkretisera arbetet mot hedersrelelaterat våld och förtryck i
nämndens verksamheter under mandatperioden.
Underlag för beslut

- Motion från Sedat Dogru (M) och Alexandra Anstrell (M)
om kartläggning av hedersrelaterat våld.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner
utbildningsförvaltningens yttrande och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
__________

Förvaltning

Dokumenttyp

Sida

Recit
Avdelning/Enhet

4 (4)

Datum

Diarienummer

2020-08-17

GFN 2020/364

Handläggare

Sabina Korkmaz, nämndsekreterare/utredare

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen

